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I - INTRODUÇÃO:
1.
Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período
de 30/04 a 7/6/2012 na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, com sede
em Brasília-DF, em cumprimento ao contido na Ordem de Serviço nº 2012/106. O objetivo do
trabalho foi analisar os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do Anexo
III da Decisão Normativa nº 117, de 19/10/2011, de modo a avaliar a gestão do exercício de 2011 .
2.
A metodologia de trabalho foi apresentada à Unidade e, ao final, esta foi informada das
conclusões preliminares e que os resultados serão apresentados por meio do Relatório de Auditoria
de Gestão. Importante ressaltar que todas as constatações de auditoria estão suportadas por
evidências e que o gestor foi informado de modo a manifestar-se, dando-se, assim, ampla
possibilidade de apresentação de novos elementos à equipe de auditoria. Os papéis de trabalho que
dão suporte às análises encontram-se arquivados nesta Secretaria de Controle Interno/SG-PR.
Também foi emitida versão preliminar deste relatório, cuja manifestação da Unidade, por meio da
CF nº 25764/PRAI(AIPD)/2012, de 30/8/2012 e da CF Nº 23603/DCNC/DFCT/2012, de
14/08/2012, foi incorporada a este documento. Saliente-se que a manifestação se deu
principalmente quanto ao conteúdo das recomendações, cuja análise por parte desta equipe está
contida no Anexo IV.
3.
Os trabalhos foram conduzidos em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas as técnicas de análise documental, entrevistas,
indagação escrita e conferência de cálculos. Não nos foi imposta qualquer restrição aos trabalhos.
4.
Os principais resultados estão apresentados de forma resumida no Capítulo III deste
Relatório. Os exames realizados resultaram na identificação de constatações relacionadas a
aspectos relevantes, detalhadas no Anexo I – “Constatações Relevantes”. O Anexo II traz
constatações que classificamos como de caráter formal.
II – DO ESCOPO DOS EXAMES
5.
O Escopo dos trabalhos abrangeu os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, e 19 do
Anexo III – Conteúdo do Relatório de Auditoria de Gestão”, da Decisão Normativa nº 117, de
19/10/2011, bem como os itens 12 e 36 do Anexo II – Parte “C” – “Conteúdo Específico por
Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins”, da Decisão Normativa TCU nº 108, de
24/11/2010, conforme determina o § 3º do art. 2º da DN TCU nº 117/2011. Os escopos específicos
estão detalhados nos respectivos itens deste Relatório e Anexos.
III – DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS
6.
Do trabalho realizado, segundo o escopo definido no Capitulo II deste Relatório,
verificamos situações, que estão detalhadas nos Anexos I a III. A seguir apresentamos, por item
definido no Anexo III da Decisão Normativa nº 117, de 19/10/2011, ou no do Anexo II – Parte “C”
da Decisão Normativa TCU nº 108, de 24/11/2010, as análises conclusivas que possuem suporte nas
constatações e informações relatadas nos referidos anexos.
III.I – Avaliação da conformidade das peças de que trata o art. 13 da IN TCU nº 63/2010.
7.
Quanto às peças de responsabilidade da Infraero, verificamos que essas foram devidamente
elaboradas. Quanto ao formato e aos conteúdos obrigatórios de cada peça, não verificamos
divergências do Relatório de Gestão da Infraero em relação ao que dispõe a Decisão Normativa
TCU nº 108/2010 e a Portaria TCU nº 123/2011.
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III.II –Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão.
8.
A Infraero, em seu orçamento de investimento, executou ações em três programas1:
Quadro 1 – Execução financeira dos programas do orçamento de investimento

Programa
0631 – Desenvolvimento da
Infraestrutura Aeroportuária
0623 – Programa de Segurança
de Vôo e Controle do Espaço
Aéreo Brasileiro
0807 – Programa de Invest.
Das emrpesas Estatais em
Infraestrutura de Apoio
Total

% Realizado
Em
Em
relação à relação à
final
inicial
76,7%
52,8%

Dotação
Inicial
(R$ 1,00)

Dotação
Final
(R$ 1,00)

Realizado
(R$ 1,00)

1.980.006.349

1.362.756.938

1.045.326.881

126.489.409

38.410.175

15.306.195

39,8%

12,1%

101.877.242

112.007.772

84.115.805

75,09%

82,56%

2.208.373.000

1.513.174.885

1.144.748.881

75,6%

51,8%

9.
No que se refere aos aspectos quantitativos da gestão, verificamos, em nossos exames, que
a execução financeira dos programas geridos pela Infraero apresentou-se baixa em comparação à
dotação disponível ao término do exercício. Se comparada à dotação originalmente estabelecida na
Lei Orçamentária Anual - LOA, a execução financeira foi ainda mais baixa, indicando que a
Empresa investiu pouco mais de 50% do que havia sido previsto no início do exercício.
10.
A partir das justificativas apresentadas no relatório de gestão, verificamos que os atrasos
decorreram principalmente da atuação da Infraero e de suas empresas contratadas. As falhas por
parte da Infraero consistiram de deficiência no processo de planejamento das ações, acarretando a
necessidade de readequações nos projetos (mudanças de suas características/requisitos ao longo de
sua elaboração ou mesmo de sua execução, alterações nos planos diretores dos aeroportos,
solicitações de governos locais, falhas técnicas nos projetos) e de atrasos na preparação ou
condução de licitações.
11.
A atuação das empresas contratadas prejudicou em muito a execução dos recursos. Foram
verificados atrasos na entrega de produtos e serviços ou entregas que não corresponderam aos
requisitos contratados, sendo que os serviços que causaram maior impacto foram os de elaboração
de projetos básicos ou executivos de obras de infraestrutura aeroportuária. A Infraero, em diversos
casos, recorreu à aplicação de multas e rescisões contratuais.
12.
Outros fatores que também influenciaram os resultados obtidos foram: demandas judiciais,
o processo de concessão de três grandes aeroportos e a atuação de governos locais, tais como
atrasos na emissão de licenças ambientais para as obras ou de decretos de utilidade pública para
desapropriações. A concessão dos aeroportos refletiu-se na execução das ações à medida que a
Infraero deixou de homologar licitações já realizadas para execução de obras, postergou decisões
como as de revisão ou adequação de projetos para que fossem definidas pelos concessionários, além
de rescindir contrato, suspendendo obra.
13.
Os fatos descritos se assemelham muito aos constatados em auditoria operacional realizada
por esta setorial de controle, com o objetivo de identificar os principais processos operacionais
internos, conduzidos pela Infraero, relacionados à contratação e gerenciamento das obras de
1

Fonte: Sigplan
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construção e/ou ampliação de aeroportos, particularmente, daqueles localizados nas cidades que
sediarão os jogos da Copa 2014, que diagnosticou possíveis pontos críticos que contribuem para
obstruir ou retardar a conclusão das obras. Os resultados desse trabalho foram apresentados no
Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011, disponível no Anexo VI.
14.
A execução de cada uma das ações, bem como a análise das justificativas apresentadas
pela Infraero em seu relatório de gestão estão apresentados na Informação 1 do Anexo III.
15.
Quanto à execução física, constatamos falhas no gerenciamento das informações
constantes do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). A Infraero adota
como critério para informação da execução física de suas ações a repetição do seu percentual de
execução financeira, o que não reflete necessariamente a real evolução dos objetos que as integram.
Salientamos que a não manutenção de informações atualizadas no SIGPLAN configura infração ao
artigo 18 da Lei nº 11.653/2008.
16.
O fato já vem sendo observado em exercícios anteriores, tendo sido mencionado no
Relatório de Auditoria de Gestão nº 102/2011/Geaud/Ciset-MD, elaborado pela Secretaria de
Controle Interno do Ministério da Defesa. A Infraero, em seu plano de providências permanente,
informou que vem realizando estudos visando à melhoria do cálculo da realização física dos
investimentos. Indagada a respeito das ações adotadas, a Infraero informou2:
“Apesar dos esforços, não foi possível determinar um método de consolidação das metas físicas
por funcional programática, porque em cada uma delas são registrados itens de investimento cuja
mensuração física é executada a partir de unidades de medida distintas como, por exemplo:
desenvolvimento de projetos, fiscalização de obras, desapropriações, obras propriamente ditas,
estudos de impacto ambiental e equipamentos utilizados na operação dos aeroportos, o que acaba
por gerar distorções entre os valores informados na prestação de contas e os efetivamente
executados”.

17.
Entendemos que cabe à Empresa, para os próximos exercícios, adotar medidas já na
elaboração de sua proposta orçamentária, de forma a facilitar a geração de informações quando da
execução das ações, garantindo maior transparência.
III.III –Avaliação dos indicadores instituídos pela Unidade.
18.
A Infraero formula suas estratégias em planos empresariais, baseados na metodologia do
Balanced Scorecard – BSC, elaborados e aprovados para períodos de quatro anos. Para cumprir
sua missão, estabelece objetivos estratégicos, aos quais vincula indicadores de desempenho e
iniciativas para implementação.
19.
No relatório de gestão, apresentou mapa estratégico para o período 2010-2014.
Demonstrou que, para 2011, foram estabelecidos 64 indicadores e 107 iniciativas, distribuídos nas
perspectivas de Aprendizado e Crescimento; Processos Internos; Clientes e Sociedade, e Financeira.
Apresentou as metas a serem atingidas em cada um dos exercícios e os resultados obtidos em 2011.
20.
A avaliação de que trata o item 3 do Anexo III à Decisão Normativa TCU nº 117, de 19 de
outubro de 2011 foi efetuada para os indicadores que, na opinião da equipe, melhor representam os
objetivos constantes do mapa estratégico. Os resultados estão apresentados na Informação 2 do
anexo III.
21.
Salientamos que, em nosso entendimento, os indicadores analisados têm capacidade de
representar adequadamente a situação da unidade, e baseiam-se em fontes de dados confiáveis.

2

CF nº 15062/DFCT(CTPI)/2012, de 1/6/2012
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III.IV – Avaliação da gestão de pessoas.
22.
As atividades de gestão de pessoas na Infraero são realizadas pela Diretoria de
Administração, que dispõe de uma Superintendência de Recursos Humanos – DARH.
23.

A força de trabalho existente da Unidade tem a seguinte composição:

Quadro 2 – Força de trabalho da Unidade
Tipologia
1.

Provimento de cargo efetivo
1.1.Empregados sob regime celetista
1.2.Empregados requisitados de outros órgãos e
entidades
1.3.Empregados cedidos
2.Provimento de cargos em comissão
3.Total
Fonte: Relatórios de Gestão dos últimos três exercícios.

Dez 2009
11.169
11.168

Quantidade
Dez 2010
13.123
13.122

Dez 2011
13.766
13.766

1

1

0

40
11.183

133
37
13.160

144
50
13.816

24.
Quanto a observância à legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de
pessoal, a Empresa dispõe de um conjunto de normativos internos, fundamentados em dispositivos
legais, que regulamentam os diversos aspectos relacionados à gestão de pessoas.
25.
Para avaliação da aderência dos atos praticados pela Empresa às suas normas internas, foi
avaliada por exame amostral, com dados extraídos dentre os processos de concessão de
afastamentos. Foram examinados processos referentes à cessão de 4 (quatro) empregados, o que
corresponde a 19% das cessões no exercício. Foi identificada irregularidade em 1 (um) dos
processos, o que corresponde a 25% da amostra. Os resultados obtidos estão apresentados na
Constatação 01 do Anexo II.
26.
A conclusão da equipe baseou-se, ainda, no resultado dos trabalhos realizados pela
Auditoria Interna. O Relatório de Auditoria 03/PRAI(AIAG)/2011 contemplou os exames
realizados pela auditoria interna da Infraero nas áreas de pessoal, encargos e benefícios do
Aeroporto Internacional de Viracopos / Campinas – SP. Foram constatados:
Pessoal e encargos:
inconsistências no percentual de adicional de tempo de serviço,
adicional de plataforma marítima pago indevidamente,
divergências no pagamento de hora extra,
divergência no cálculo da incorporação da função de confiança,
divergência no pagamento dos adicionais (laudo x folha de pagamento),
Benefícios:
divergências no programa auxílio creche
divergências entre as tabelas de participação da cartilha de benefícios e do acordo
coletivo de trabalho 2010/2011;
ausência de previsão do programa auxílio combustível na Norma da Infraero
Programa de Assistência Médica – PAMI:
Valor parcelado acima do limite estabelecido no acordo coletivo de trabalho
2010/2011;
Parcelamento divergente do previsto nas normas da Infraero;
Estorno a menor da participação descontada indevidamente do empregado;
Estorno indevido de participação;
Divergência do valor da participação constante no “Relatório Geral de Utilização –
Descontados em Folha” com o total parcelado;
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Participação descontada a maior;
Programa de auxílio odontológico – PRODONTO:
Pagamento do benefício Prodonto sem a devida participação
27.
No que diz respeito às avaliações de que tratam as alíneas a) e b) do item 4 do anexo III à
DN TCU 117/2011, quanto ao prazo para cadastramento, no Sisac, dos atos de admissão de pessoal
e para registros dos respectivos pareceres, pela Nota Técnica (FR) nº 44/2012 COFIP/CISET/SGPR, foi informado que:
“Considerando que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária é uma empresa pública
de direito privado, cujos funcionários têm seus contratos de trabalho regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, compete a esta CISET/PR avaliar apenas a legalidade das admissões.
No exercício de 2011, foram enviados para avaliação 576 atos, conforme quadro a seguir:
Quadro 3 – atos de admissão enviados à Ciset para avaliação em 2011

ABRIL

91

26/07/2011

Não

Qde. de
dias de
atraso
35

MAIO

57

25/07/2011

Não

2

17/2/2012
27/2/2012

Mês da Admissão QT. de Atos

Data de
recebimento

Cumpriu o
prazo

Data do
encaminhamento
ao TCU
16/2/2012

JUNHO

50

31/08/2011

Não

4

JULHO

43

03/10/2011

Não

13

27/2/2012

AGOSTO

71

31/10/2011

Não

12

8/3/2012

SETEMBRO

60

02/12/2011

Não

12

27/2/2012

OUTUBRO

66

09/01/2011

Não

19

1/3/2012

NOVEMBRO

94

01/02/2012

Não

15

8/3/2012

DEZEMBRO

44

23/02/2012

Não

3

21/5/2012

TOTAL

576

Fonte: Nota Técnica (FR) nº 44/2012 COFIP/CISET/SG-PR

Não obstante a avaliação de tais atos receberem da CISET/PR o parecer de legalidade,
verificamos que os atos de admissão dos meses abril, maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro foram encaminhados a esta CISET/PR acima do prazo de 60 dias,
contados a partir da nomeação dos servidores, de acordo com o art. 7º da IN TCU nº 55/2007.
Diante do exposto verificamos que em todos meses o órgão extrapolou o prazo previsto na
Instrução Normativa, variando o excesso entre 35 dias a 2 dias.
Registre-se que por intermédio do Edital nº 01/2011.01, a INFRAERO realizou concurso público
para provimento de 93 vagas no nível sênior, com validade de 6 meses, cuja homologação ocorreu
em 16/9/2011, conforme DOU nº 179, tendo expirado em 15/03/2012, sem prorrogação. O
provimento de vagas deste concurso já está computado no quadro acima a partir do mês em que
foi homologado.
Também, por meio do Edital nº 02/2011.01, foi promovido o cadastro de reserva de candidatos ao
nível inicial dos cargos, sem prévio oferecimento de vagas, tendo validade de 2 anos, cuja
homologação ocorreu em 23/12/2011, conforme DOU nº 246, com validade prevista inicialmente
até 22/12/2013, podendo ser prorrogado por igual período”.

28.
Quanto a recomendações anteriores do controle, salientamos que no Relatório de Auditoria
de Gestão Nº 102/2011/Geaud/Ciset-MD restou pendente a adoção de providências decorrentes da
concessão de progressão funcional. Por meio da Informação Padronizada nº 320/DARH/2004, havia
sido introduzido, irregularmente, sistema de progressão especial para alguns dos empregados, com
reajustes salariais de até 70%. Seguindo orientação do Ministério da Defesa e da Ciset-MD, a
Infraero anulou a referida progressão, ocasionando reivindicações judiciais por parte de
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empregados. Dentre as recomendações da Ciset/MD, constava a apuração de responsabilidades pela
concessão da progressão funcional.
29.
Dessa forma, por meio da solicitação de auditoria nº 20/2012, foi solicitado à Infraero que
se manifestasse a respeito do andamento da Sindicância 25/Sede/2010, de 24/5/2010. A
Superintendência de Corregedoria da Infraero informou que se encontra “sob análise do diretor
jurídico, para decisão”. Permanece, portanto, pendente de solução.
30.
Outro aspecto a ser mencionado refere-se à substituição de terceirizados, em cumprimento
às determinações contidas no acórdão 1520/2006-TCU-Plenário, cujo prazo foi prorrogado por
meio do Acórdão 2681/2011-TCU-Plenário.
31.
Por meio da CF n° 25.944/DA/2011, de 29/09/2011, a Infraero apresentou ao
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST cronograma de
substituição de efetivo terceirizado por empregados do quadro de pessoal da Infraero, nos seguintes
termos:
Quadro 4 – Cronograma de substituição de terceirizados
Atividade
Operador
Telescópicas

de

Operador
de
Informativo de Vôo

Contrato

Local

Efetivo

Data
Prevista

Pontes

012SM/2009/0061

Aeroporto Internacional do Galeão –
Rio de Janeiro

48

01/07/2012

Sistema

0019AS/2007/0015

Aeroporto Internacional de Salvador

26

15/8/2012

0073-MC/0025

Aeroporto Internacional
Gomes SBEG

63

13/10/2012

Conferência e Armazenagem
de Cargas

Total do efetivo a ser desterceirizado

Eduardo

144

32.
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 15/2012, foi indagado à Infraero a respeito do
cumprimento do cronograma pactuado. A Infraero informou que a substituição dos operadores de
pontes telescópica já foi efetivada, tendo sido concluída a admissão de 52 empregados para
substituição dos 48 que realizavam essa atividade no Aeroporto Internacional do Galeão e 7
empregados no Aeroporto Internacional Salgado Filho – Porto Alegre, não mais existindo
terceirizados executando atividades dessa natureza naqueles aeroportos.
33.
Para a etapa prevista para 15/8/2012, informou que foram contratados 25 empregados, que
já estão sendo treinados para substituição dos 26 terceirizados que prestavam a atividade no
Aeroporto Internacional de Salvador. A empresa de serviços terceirizados, embora o vencimento de
seu contrato ocorra somente em 15/8/2012, vem apresentando problemas financeiros e deve ocorrer
o distrato oportunamente.
34.
Quanto à etapa de 13/10/2012, a Infraero informou que o contrato somente vencerá
naquela data, não tendo sido autorizada as admissões para a substituição em questão. A previsão de
substituição permanece mantida. Diante das informações prestadas, consideramos que a Infraero
vem adotando medidas adequadas para substituição de terceirizados nos prazos pactuados junto ao
DEST.
35.
Em atenção à prescrição contida a alínea “c” do item 4 do anexo III à DN TCU 117/2011,
informamos que não foram identificadas inconsistência das informações prestadas pela UJ no
relatório de gestão. Os dados relativos ao quantitativo de empregados estão consoantes com as
informações registradas no sistema GestorRH e os dados relativos aos custos associados à
manutenção dos recursos humanos estão em conformidade com as informações contidas em
balancete contábil analítico extraído do sistema SmartStream.
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III.V – Avaliação da estrutura de controles internos
36.
Conforme disposto no item 5 do Anexo III à Decisão Normativa TCU nº 117, de 19 de
outubro de 2011, foram selecionadas duas áreas para avaliação da estrutura de controles internos: a
Diretoria Comercial e a Diretoria de Empreendimentos.
37.
A Diretoria Comercial tem por atribuição a gestão da exploração de concessões de uso de
áreas Aeroportuárias, além de serviços de telecomunicações, atividades de logística de carga,
marketing e outros. É responsável por 48% das receitas operacionais (fonte: Relatório Anual 2011).
Foi selecionada, portanto, pela importância de suas atividades para a Empresa e sua materialidade.
38.
A Diretoria de Empreendimentos é responsável por planejar, coordenar e controlar a
execução dos principais projetos e obras de expansão e/ou modernização da infraestrutura
aeroportuária. Considerando a proximidade dos grandes eventos a serem sediados no país, a área foi
selecionada pela criticidade e relevância de suas atividades.
39.
Como resultado da nossa avaliação, que para as duas áreas foi realizada com base na
metodologia “Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada”, do Committee of
Sponsoring Organizations – COSO, e que se encontra detalhada na Informação 3 do Anexo III,
verificamos, no que se refere às áreas selecionadas, fragilidades dos controles internos
administrativos existentes.
40.
Particularmente quanto às atividades desenvolvidas pela Diretoria de Empreendimentos –
DT, destacamos que esta Secretaria realizou auditoria operacional, no período de 12 a 23/09/2011,
que, embora não se limitasse àquela diretoria, teve por finalidade identificar os principais processos
operacionais internos, relacionados à contratação e gerenciamento das obras de construção e/ou
ampliação de aeroportos, particularmente daqueles localizados nas cidades que sediarão os jogos da
Copa 2014, e diagnosticar possíveis pontos críticos que pudessem obstruir ou retardar a conclusão
das obras. As atividades relativas a essas obras têm suas etapas fundamentais conduzidas pela DT.
A íntegra do relatório está disponível no Anexo VII a este Relatório.
41.
No citado trabalho, foram identificadas deficiências na gestão e controle na fase de
planejamento dos projetos e no acompanhamento e execução das obras, uma vez que não há
sistemas com informações tempestivas e fidedignas, e os sistemas existentes não apresentam um
grau adequado de integração, considerando-se a magnitude, importância e distribuição geográfica
dos empreendimentos.
42.
Foi também constatado que a Empresa não dispõe de um fluxo sistematizado de
informações que seja adequado para gerir seus empreendimentos.
43.
Além disso, foram identificadas fragilidades associadas à condução dos empreendimentos,
as quais foram classificadas, quanto ao risco, em função da probabilidade de ocorrência e do
impacto causado. Foram, então, propostas recomendações à Empresa, cujo acompanhamento da
implementação está apresentado na Informação 6 do Anexo III a este Relatório.
44.
Quanto à confirmação do posicionamento assumido pela unidade jurisdicionada no seu
Relatório de Gestão do Exercício de 2011 (quadro 10, página 291-292), no que tange ao item 9 da
Parte A do Anexo II da DN TCU nº 108/2010 não emitiremos opinião, pois nossos exames não
abrangeram a Unidade como um todo, mas apenas as áreas citadas no parágrafo 35 deste Relatório
(Diretoria de Empreendimentos e Diretoria Comercial).
III.VI – Avaliação acerca da aderência a critérios de sustentabilidade ambiental.
45.
A Infraero, empresa pública não integrante do Sistema de Serviços Gerais – SISG, não está
obrigada à observância da IN SLTI/MPOG nº 1/2010, que dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras. Assim, não há
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obrigatoriedade legal de inserção, em seus contratos e termos de convênio de cláusulas que
determinem às partes a observância de critérios de sustentabilidade ambiental3.
46.
Suas atividades têm, entretanto, características fortemente relacionadas a aspectos
ambientais e à legislação que os regulamenta. A Empresa experimenta grande crescimento e está
investindo no aumento de sua infraestrutura, apresentando um número significativo de obras e
empreendimentos de grande porte – e que têm, portanto, um forte componente ambiental – sendo
planejadas ou em execução.
47.
Ao mesmo tempo, a Infraero administra 66 aeroportos e opera 69 Grupamentos de
Navegação Aérea e 34 Terminais de Carga. A preocupação com aspectos ambientais é inerente às
suas atividades.
48.
O gerenciamento das questões ambientais na empresa é atribuído à Superintendência de
Meio Ambiente. A Infraero desenvolve um Programa de Gestão Ambiental, fundamentado em três
linhas4: Atendimento à legislação; eco-eficiência e educação; e comunicação. O programa se
desdobra em várias frentes de atuação, como recursos hídricos, conservação do solo e flora,
monitoramento de ruído e sustentabilidade, entre outros5.
49.
Ao total foram investidos cerca de R$ 15.594.643,24 em 2011, incluindo pagamento de
compensações ambientais mediante termos de compromisso firmados com o órgão ambiental,
chegando a 72,94% de realização nos investimentos planejados.
50.
Nossa avaliação acerca da aderência da Empresa a critérios ambientais baseou-se em duas
análises: quanto às medidas adotadas em atendimento às condicionantes das licenças ambientais
prévias e de instalação6, e quanto à existência de Aeroportos operando sem a licença ambiental de
operação7.
51.
Para a primeira análise, foi estabelecida uma amostra de empreendimentos que se
encontram em planejamento ou em execução, e verificadas as ações empreendidas pela empresa
para obtenção das respectivas licenças e para atendimento às condicionantes impostas pelos órgãos
de meio ambiente. Os resultados estão apresentados na Informação 4 do Anexo III e demonstram
que a Infraero tem adotado providências adequadas e mantém controle das condicionantes. Há,
entretanto, situações pontuais que ainda requerem ações por parte da Infraero, algumas, inclusive,
com prazos vencidos.
52.
Para a segunda análise, foram requeridas à Infraero informações quanto às licenças de
operação para seus aeroportos. Os resultados8, apresentados na Informação 4 do Anexo III
demonstram que 12 aeroportos não dispõem de licença vigente, sendo que, em 9 deles, as
providências estão a cargo da Infraero ou de seus convenentes ou contratados, situação que requer
especial atenção e exige a adoção de medidas no menor tempo possível, a fim de evitar que fiquem
impedidos de operar ou tenham suas atividades limitadas por imposição legal.
53.
Outro aspecto a ser abordado refere-se ao destino dado aos bens inservíveis. A Norma
Interna NI 9.02 estabelece:
18.5.2 - O processo de desfazimento de material poderá ocorrer por doação, destruição e
alienação,obedecendo ao disposto na legislação vigente.

3

Questionário sobre critérios de sustentabilidade ambiental apresentado em resposta à solicitação de auditoria nº 6/2012
da OS 106/2012.
4
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/meio-ambiente.html. Acessado em 24/5/2012.
5
Relatório de Gestão 2011, Mensagem da Presidência.
6
Resolução Conama nº 237, art. 8º, incisos I e II
7
Resolução Conama nº 237, art. 8º , inciso III
8
Resposta à solicitação de auditoria nº 16/2012 da OS nº 106/2012
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18.5.3 - Quando existirem nos almoxarifados materiais inservíveis ou obsoletos que não tenham
condições de serem alienados por venda, deverá ser procedido o desfazimento por baixa e emissão
da NFM. Ex.: uniformes fora de uso, formulários próprios.
NOTAS
1 Caberá ao Superintendente de Administração Geral na Sede e ao Gerente de Administração, nas
Superintendências Regionais e nos Aeroportos, autorizar desfazimento por baixa, com base em
justificativa apresentada pela área de Administração de Suprimentos da dependência.
2 A critério das autoridades citadas no subitem 18.5.1 desta Norma, poderá ocorrer a doação a
entidades filantrópicas, oficialmente reconhecidas, mediante lavratura do respectivo termo de
entrega/recebimento.
Consideramos adequado o procedimento empregado pela Empresa.

54.

No que diz respeito à coleta seletiva de resíduos, a Infraero informou9:
“A aplicação do decreto 5.940/2006 é realizada por aqueles aeroportos que lograram êxito em
suas licitações e/ou onde existem cooperativas interessadas em participar dessa iniciativa. Hoje,
temos 37 aeroportos com a coleta seletiva implantada”.

55.
Quanto à confirmação do posicionamento assumido pela unidade jurisdicionada no
Relatório de Gestão quando do atendimento do item 10 da Parte A do Anexo II da DN TCU nº
108/2010, nossa opinião é de que o item 11 do Relatório de Gestão reflete a posição da Unidade no
que diz respeito à sua gestão ambiental.
III.VII – Avaliação sobre a gestão de tecnologia da informação (TI).
56.
Nossa avaliação foi realizada com base: i) no modelo Control Objectives for Information
and Related Technology 4.1 (Cobit 4.1); ii) nas Normas ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 –
Código de Prática para a Gestão de Segurança da Informação e NBR ISO/IEC 38500:2009 –
Governança Corporativa de Tecnologia da Informação; iii) na Instrução Normativa nº 4/2010 SLTI/MPOG, que dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação
pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
(SISP) do Poder Executivo Federal.
57.
A Unidade, seguindo orientações dos órgãos de controle, estabeleceu em seu Plano
Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI que estará adequando seu processo de contratação
de soluções em Tecnologia da Informação em conformidade com a IN nº 4/2010 SLTI/MPOG. Os
exames realizados em contratações do exercício de 2011 evidenciaram que a Unidade estava em
processo de adaptação, tendo atendido parcialmente aos requisitos da instrução. A adesão plena,
segundo a Empresa, se dará a partir das contratações de 2012.
58.
Quanto à confirmação do posicionamento assumido pela unidade jurisdicionada no
Relatório de Gestão quando do atendimento do item 12 da Parte A do Anexo II da DN TCU nº
108/2010, nossa opinião é de que o Quadro 12 do Relatório de Gestão reflete a posição da Unidade
quanto à sua gestão de tecnologia da informação.
III.VIII – Avaliação da situação das transferências mediante convênio ou instrumentos
congêneres.
59.
Foram avaliados, na forma do item 8 do Anexo III à Decisão Normativa TCU nº 117, os
seguintes aspectos:
a) A consistência das informações prestadas pela UJ no relatório de gestão sobre este tema.

9

Resposta à solicitação de auditoria nº 6/2012 da OS 106/2012, alínea “f” do item II
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60.
Conforme relatado na Constatação 3 do Anexo I, as informações relativas à situação das
prestações de contas dos convênios, contidas no item 7 do relatório de gestão, não encontram
suporte nos documentos integrantes dos processos examinados nesta auditoria.
b) O volume de recursos transferidos pela UJ comparado à quantidade de termos vigentes no
exercício de referência.
61.
Durante o exercício de 2011, 83 termos estiveram vigentes e foram transferidos R$
276.395.162,69 aos convenentes/cooperados. Tendo como escopo os aspectos estritamente formais
da atividade de celebração de convênios (aderência aos ditames da Instrução Normativa nº 1/97 –
STN), analisamos uma amostra dos Termos de Convênios e Termos de Cooperação firmados em
2011 (Termo de Cooperação Técnica Financeira: TCTF 0002 – EG/2011/0028, Termo de
Cooperação Técnica Financeira: TCTF 0004 – EG/2011/0001, Convênio nº 0001- CI/2011/0019,
Termo de Cooperação Técnica Financeira: TCTF 0011 – EG/2010/0013), que representa 51,81%
do volume de recursos pactuados no exercício. O resultado dessa análise está detalhado nas
Constatações 1, 3 e 4 do Anexo I e 2 do Anexo II.
c) A situação da prestação de contas pelos agentes recebedores dos recursos.
62.
Em 31/12/2011, conforme informações prestadas pela Infraero10, havia 13 (treze)
transferências aguardando apresentação de prestação de contas por parte dos tomadores com
vigência vencida há mais de 60 dias. A situação mais frequente, na qual se encontram 11 (onze)
transferências, refere-se a convênios firmados com Corporações de Bombeiros Militares e está
detalhada na Constatação 2 do Anexo I.
63.
Há ainda outras 2 (duas) transferências (CV0077-CM/2005/0152: a Fundação Pró-Cerrado
e CV0002-CT/2006/0030, e o Centro de Integração Empresa – Escola – CIEE) para as quais,
apesar da emissão de correspondências de cobrança por parte da Infraero, não houve a apresentação
de prestação de contas pelos convenentes, situação que enseja notificação e instauração de Tomada
de Contas Especial - TCE.
d) A situação do tratamento às contas prestadas ao órgão ou unidade concedente, repassador
dos recursos.
64.
Em 31/12/2011, conforme informações prestadas pela Infraero11, havia 2 (duas)
transferências em estoque aguardando análise de contas prestadas há mais de 60 dias. Dessas,
01(uma) foi analisada e reprovada no exercício de 2012. Ambas ensejam notificação e instauração
de TCE. Havia também 6 (seis) transferências em análise.
65.
Foram identificadas 6 (seis) transferências cujas prestações de contas foram informadas12
como tendo sido objeto de análise no exercício. Tendo como escopo os aspectos estritamente
formais dessa análise (aderência aos ditames da Instrução Normativa nº 1/97 – STN), analisamos
uma amostra das prestações de contas aprovadas pela Infraero e verificamos que as análises
empreendidas pela Empresa não foram adequadas, conforme disposto na Constatação 3 do Anexo
I.
e) A observância pela UJ das exigências previstas nos artigos 11 e 25 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000.
66.
Em nossos exames, não foram verificadas inconsistências quanto à observância das
exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, à exceção do relatado na Constatação 2 do
Anexo II.
10
11
12

Mensagem eletrônica de 13/4/2012
Mensagem eletrônica de 13/4/2012
Mensagem eletrônica de 13/4/2012
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f) A estrutura de controles da UJ concedente/contratante para: i) garantir o alcance dos
objetivos definidos nos respectivos instrumentos; ii) para analisar a prestação de contas; iii)
para realizar as fiscalizações da execução do objeto da avença, inclusive por intermédio de
verificações físicas e presenciais.
67.
As atividades de acompanhamento de convênios e congêneres são realizadas, na Infraero,
por sua Superintendência de Contratos e Convênios - DACC. Foi criada na Sede, por meio do Ato
Administrativo nº 3192/PR/2010, de 21/10/2010, a Gerência de Pagamentos e Fiscalização
Documental de Contratos e Convênios – CCPF e a Coordenação de Fiscalização de Documentação
– CCPF – 2 na Sede, sendo que esta última foi implantada, também, nas Superintendências
Regionais13.
g) As Tomadas de Contas Especiais (TCE) relacionadas às transferências abertas para
apuração de responsabilidades e quantificação e ressarcimento do dano:
68.

No Exercício de 2011 não foram instauradas, pela Infraero, tomadas de contas especiais.

h) A conformidade do chamamento público com o disposto no parágrafo único do art. 4º e art.
5º do Decreto nº 6.170/2007, caso a unidade jurisdicionada tenha se utilizado da prerrogativa
de que trata o caput do art. 4º do Decreto nº 6.170/2007;
69.

A Infraero não realiza chamamento público, conforme manifestação a seguir14
“Como temos informado sempre em questionamentos anteriores, a celebração dos Termos de Cooperação Mútua
para desenvolvimento dos projetos sociais do Programa Infraero Social não é precedida de chamamento público,
presente que:
1 - desde o início das parcerias os termos são celebrados com as mesmas instituições parceiras, com vistas a dar
continuidade a ação de inclusão social prevista no projeto social, objeto dos TCMs.
2 - não se trata de contratação de serviços com entidades sem fins lucrativos, mas sim de parcerias, onde cada
instituição, governamental ou filantrópica, entra com o investimento financeiro da sua ação no projeto.
3 - a participação é voluntária e pode aderir, quantas instituições se dispuserem a desenvolver, com a Infraero e com
seriedade, ações de Responsabilidade para a inclusão social a que se pretende com esses projetos . (...)
4 - as negociações preliminares para se firmar um TCM começam com o diagnóstico das carências/necessidades
levantadas nas comunidades do entorno dos aeroportos, passando pelas possibilidades que a Infraero possa oferecer
para apoiar o trabalho de uma instituição cuja missão é a inclusão social de pessoas de baixa renda.
Para facilitar o entendimento de todo o processo de celebração desses Termos, anexo o Programa Infraero Social que
contém a política de contribuição social da Infraero, como também as diretrizes para buscar, negociar e firmar
parcerias para o desenvolvimento de um projeto social”.

i) A qualidade e a completude das informações referentes a contratos e convênios ou outros
instrumentos congêneres inseridas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração
de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e
Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o § 3º do art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de
agosto de 2010.
70.

A Infraero anexou ao seu relatório de gestão declaração nos seguintes termos:
“Declaro que até a presente data estão disponíveis no Sistema Integrado de Administração de Serviços
Gerais – SIASG: Módulo SICON, informações de 2.949 (dois mil, novecentos e quarenta e nove) contratos
firmados pela INFRAERO que estiveram / estão vigentes a partir do exercício de 2011, devidamente
atualizadas.
Quanto aos Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria, firmados pela INFRAERO, informo que
se encontram disponíveis 42 (quarenta e dois) convênios lançados no Módulo SICONV – Entidade Não SISG
do Sistema SIASG do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão”.

13
14

Relatório de Gestão
Resposta à Solicitação de auditoria nº 7/2012, e e-mail de 17/5/2012

201201194final[1]
15/161

REVIS

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PRESIDENCIA.GOV.BR

Pág.

71.
Para demonstrar a inserção relativa a convênios, a Unidade apresentou telas de sistema na
opção: SIASG, SICONV, CONVENTE, CONCONVENT (Consulta Convenio Ent não SISG),
contendo informações relativas ao nº do convênio e respectivo objeto.
72.
No que diz respeito às informações no sistema SIASG, não foram localizados registros
relativos aos contratos de concessão de uso de áreas.
III.IX – Avaliação, por amostragem, da regularidade dos processos licitatórios.
73.
Foram avaliados, na forma do item 9 do Anexo III à Decisão Normativa TCU nº 117, os
seguintes aspectos:
a) Sobre a totalidade das contratações feitas pela UJ:
i. quantidade de processos licitatórios realizados e os montantes contratados no
exercício pela UJ, considerando diversas modalidades, inclusive dispensa e
inexigibilidade;
74.
No exercício de 2011, a Infraero realizou procedimentos de aquisição de bens e serviços no
montante total de 5,15 bilhões, nas seguintes modalidades:
Quadro 5 – Licitações por modalidade

Modalidade
Concorrência
Tomada de preços
Leilão
Regime diferenciado de contratação
Pregão
Convite

Dispensa de licitação
Inexigibilidade
Total

Quantidade

111
171
5
2
2412
12
659
661
4033

Valor (R$)

R$ 1.824.662.155,49
R$ 65.465.402,23
R$ 169.922,00
R$ 0,00
R$ 2.589.015.837,87
R$ 1.047.894,51
R$ 586.456.550,76
R$ 83.829.562,74
R$ 5.150.647.325,60

Obs: Consideradas licitações homologadas, em processamento, publicadas ou na fase interna em 31/12/2012. Não
consideradas: fracassadas, suspensas, adiadas sine die, revogadas ou canceladas.

ii. estrutura de controles da UJ com vista a garantir a regularidade das contratações.
75.
Quanto aos controles internos administrativos utilizados15, identificamos quatro
Superintendências relacionadas abaixo, cuja área de atuação está afeta a Licitações e Contratos.
Superintendência de Licitações e Compras – DALC
76.
A Superintendência de Licitações e Compras – DALC, criada pelo Ato Administrativo nº
3184/PR/9.12.2011 (Vigência a partir de 09.12.2011), subdivide-se em duas Gerências:
- Gerência de Licitações e Investimentos e Compras (LCIC), que, por sua vez, é
composta de duas Coordenações:Coordenação de “Compras e Investimentos” e
Coordenação de “Bens e Serviços”; e
- Gerência de Normatização e Sistemas (LCNS), que conta com as Coordenações de
“Normatização e Controle” e de “Planejamento, Orientações e Sistemas”.
77.

Dentre as atribuições da DALC, cabe destacar a de orientar, coordenar, normatizar, controlar,
acompanhar e desenvolver a execução das atividades relacionadas às licitações e compras, propor
padronização de procedimentos relativos às licitações e compras a serem adotados por todas as Unidades da
15

Resposta à solicitação de auditoria nº 2/2012
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Empresa a nível nacional, definir procedimentos para o desenvolvimento, implantação e implementação

dos Sistemas Informatizados de Licitações e Compras e analisar e emitir pareceres e relatórios
técnicos referentes às licitações e compras.
78.
A DALC conta com um efetivo e funções comissionadas no total de 159, distribuídos entre
as nove Coordenações e Gerências a ela afeta, visando o gerenciamento das licitações. As principais
rotinas de Controle no âmbito da DALC são:
 Portal de Licitações da Infraero: gestão dos usuários da Infraero para utilização
do sistema de divulgação das licitações para a sociedade.
 SISLIC: gestão dos usuários da Infraero do sistema de gerenciamento das licitações
da Empresa.
 Licitacoes-e: gestão dos usuários da Infraero junto ao Banco do Brasil para
utilização do Portal de Licitações daquele banco – processamento licitações na forma
eletrônica.
 SIASG: gestão dos usuários da Infraero junto ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - MPOG para utilização dos sistemas daquele ministério.
 INCOM: gestão dos usuários da Infraero junto à Imprensa Nacional para utilização
do sistema de encaminhamento de matérias para publicação no Diário Oficial da
União.
 Licitações Responde: gestão e manutenção dos questionamentos dos empregados
da Infraero destinados à DALC.
 PROUVI: gestão dos questionamentos destinados à DALC.
 Portal do Senado: gestão das licitações pertinentes à Copa 2014 ali inseridas.
 Ambiente de Rede da DALC: gestão dos documentos disponibilizados aos
empregados no ambiente de rede.
79.
Além disso, a DALC dispõe das seguintes normas e regulamentos:
 Normas da Infraero de Cadastro de Fornecedores;
 Normas da Infraero de Licitações e Contratos;
 Manual de Procedimentos para Estimativa de Preços;
 Manual de Procedimentos de Segurança e Medicina do Trabalho para Empresas
Contratadas;
 Manual de Utilização e Funcionamento de Áreas Comerciais nos Aeroportos;
 Outras normas específicas; e
 RLCI – Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO, aprovado pela
portaria normativa nº 935/MD, de 26 de junho de 2009, publicado no Diário Oficial
da União do dia 29 de junho de 2009, alterado pela Portaria Normativa nº 357/MD,
de 05 de março de 2010.
80.
Quanto às avaliações gerenciais/internas ou independentes/externas realizadas no âmbito
da DALC para acompanhar suas atividades de controle operacionais e administrativas, segundo o
órgão foram as seguintes:
Realização de visitas técnicas às Superintendências Regionais;
Verificação das publicações oficiais (Diário Oficial da União) atinentes as licitações
e contratações diretas;
Monitoramento do portal de licitações (internet);
Acompanhamento e consolidação dos demonstrativos de contratações diretas
instauradas no âmbito da Empresa; e
Consolidação dos demonstrativos de licitações, por meio
dos seguintes
instrumentos:
i.Indicador de Tempo Médio – ITM;
201201194final[1]
17/161

REVIS

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PRESIDENCIA.GOV.BR

Pág.

ii.Indicador de Licitação por Modalidade – ILM;
iii.Indicador de Economia Obtida – IEC;
iv.Indicador de Receita Adicional Obtida – IRA;
v.Indicador de Economia com Negociação – IEN;
vi.Indicador de Receita Adicional com Negociação – lRN;
vii.Taxa de Realização de Processos – TRP;
viii.Taxa de Realização de Processos por Empregados – TRE e
ix.Taxa de Redução de Tempo – TRT.

Superintendência de Contratos e Convênios – DACC
81.
A Superintendência de Contratos e Convênios – DACC é composta de cinco Gerências,
quase sejam:
Gerência de Contratos de Serviços Contínuos – CCCT;
Gerência de Convênios – CCCV;
Gerência de Contratos de Materiais, Equipamentos, serviços e Obras de Engenharia –
CCCE;
Gerência de Controle e Acompanhamento de Contratos e Convênios – CCAC; e
Gerência de Pagamento e Fiscalização Documental de Contratos e Convênios - CCPF.
82.
A DACC tem como objetivo eliminar a fragmentação existente na gestão administrativa de
contratos e convênios dentro da INFRAERO e exerce as seguintes atividades :
seleção e análise de projetos;
formalização dos termos de convênios e contratos;
fiscalização e acompanhamento dos projetos; e
análise e prestação de contas.
83.
Quanto ao quadro de efetivos e comissionados, a DACC conta com 63 (sessenta e três)
empregados e 24 (vinte e quatro) exercendo função comissionada.
84.
No que se refere às rotinas de controle administrativo interno, a DACC informou que:
Sistema: administra dois módulos do Sistema Integrado de Informações Financeiras –
Smarttream: os módulos SS: Contratos e o Módulo SGCVO – Sistema de Gestão de
Contratos e Orçamentos .
Normas:
i.NI. 6.01 (LCT) – Norma de Licitação e Contratos;
ii.MP 25.01 – (GCO) Manual de Análise de Custos e Formação de Preços de
Contratos de Natureza Contínua;
iii.MP 25.02 – (GCO) Manual de procedimentos de Fiscalização de Documentação de
Contratos Contínuos com Cessão de mão de obra;
iv.MP 25.03 (GCO) Manual de Procedimentos de Sistemática de Avaliação de
Desempenho e Aplicação de sanções às empresas contratadas para prestação de
Serviços Contínuos;
v.Manual do Módulo SSContratos – Cadastramento de Fornecedores;
vi.Manual do Módulo SS Contratos: atos administrativos;
vii.Manual do módulo SGCO – Sistema de Gestão de Contratos e Orçamento;
viii.Manual de Cadastramento das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos
serviços Contínuos por hora produtiva;
ix.Manual de Cadastramento das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos
serviços Contínuos por posto;
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x.Manual de Cadastramento das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos
aprendizes;

Superintendência de Consultoria Jurídica - DJCN
85.
A Superintendência de Consultoria Jurídica - DJCN encontra-se estruturada internamente
em duas Gerências: Gerência de Consultoria Administrativa – CNCA e Gerência de Consultoria
Geral – CNCG.
86.
A DJCN tem como competência assistir o controle interno da legalidade administrativa dos
atos da Empresa, examinar, prévia e conclusivamente: - os textos de edital de licitação, como os dos
respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados e atos
tipificados como de inexigibilidade e de dispensa de licitação.
87.
À CNCA cabe a atividade de consultoria e assessoramento jurídico na produção de
trabalhos jurídicos referentes a licitações e contratos; e a supervisão e coordenação à atuação em
matéria consultiva nas Gerências Jurídicas Regionais.
88.
Quanto à CNCG, a atividade de consultoria e assessoramento jurídico na produção de
trabalhos jurídicos, exceto licitações e contratos; e a participação como membro em Procedimentos
de Apuração de Responsabilidade e Comissão de Licitação. São atribuições comuns às Gerências, o
assessoramento e a Consultoria Jurídica quanto ao planejamento, direção, coordenação e orientação
relativamente à execução das atividades da Superintendência, além da substituição do Consultor
Jurídico em suas ausências e impedimentos e outras atribuições que lhes forem designadas.
89.
A DJCN possui um corpo funcional composto por vinte e três empregados, também
estruturado pela IP nº 130/DJ/2011, de 19/7/2011, sendo que, atualmente, doze ocupam funções
comissionada.
90.
Com relação às rotinas de controle administrativo interno, a DJCN possui a Norma Interna
nº 15.01, de 25 de outubro de 2002, que sistematiza a apresentação de pronunciamentos jurídicos e
sua divulgação. Tais manifestações, depois de produzidas pelos procuradores e após aprovadas
pelos Consultores Jurídicos Adjuntos e pelo Consultor Jurídico, são organizadas e controladas
dentro de um sistema de tramitação/numeração e arquivamento, denominado Tramijur.
91.
No que tange às avaliações (gerenciais/internas ou independentes/externas) realizadas no
âmbito da DJCN para acompanhar suas atividades de controle operacionais e administrativas,
informou que possui o Relatório Gerencial de Atividades de Consultoria Jurídica, desde setembro
de 2011, cuja finalidade é supervisionar, orientar e acompanhar a atuação consultiva dos órgãos
jurídicos da Infraero, de forma quantitativa e qualitativa:
Superintendência de Controladoria – DFCT
92.
A Superintendência de Controladoria – DFCT encontra-se estruturada internamente em três
Coordenações: Coordenação de Planejamento e Orçamento Empresarial – DFCT1, Coordenação de
Análise do Desempenho Empresarial – DFCT2 e Análise Financeira de Projetos – DFCT3.
93.
A DFCT tem como atribuições o planejamento, elaboração e acompanhamento do
orçamento empresarial interno e externo (Plano Plurianual – PPA, Lei Orçamentária Anual – LOA
e Programa de dispêndios Globais – PDG); acompanhamento e análise do desempenho empresarial;
estudos econômicos e tarifários; análise financeira de projetos; Contabilidade geral e gerencial;
Planejamento tributário e escrituração fiscal e Apropriação e análise de custo.
94.
À DFCT1 cabe a atividade de coordenar todas as etapas da proposta orçamentária,
abrangendo dentre outras, a elaboração do orçamento, a manutenção dos sistemas sipro-sistema de
programação orçamentária, ss_contratos e ss_suprimentos no que se refere à elaboração da
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proposta, requisições, contratações e pagamentos e projetar as receitas, despesas e capacidade de
investimento da empresa, para elaboração da proposta orçamentária .
95.
Quanto à DFCT2, compete as atribuições elaborar e acompanhar as demonstrações
financeiras mensais (receitas, despesas, resultado, investimento e fluxo de caixa) e elaboração de
tabelas dinâmicas por dependências disponibilizadas na infranet; elaborar pareceres e
correspondências diversas relativas à área; elaborar estudos visando o acompanhamento das metas
de desempenho a partir de indicadores gerenciais, econômico-financeiros e técnico-operacionais,
definindo os métodos de controle a serem exercidos no acompanhamento das metas, dentre outras.
96.
No que tange DFCT3 tem como atribuição a análise financeira de projetos de reforma,
expansão, modernização e construção de novos terminais de passageiros e/ou aeroportos e
Terminais de Carga Aérea (TECA), elaborados pela INFRAERO; Elaborar, em conjunto com as
áreas de interesse, Estudos de Pré-Viabilidade Técnica e Socioeconômica dos Projetos de Grande
Vulto, a serem apreciados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, órgão colegiado de
composição interministerial instituído pela Portaria Interministerial nº. 10/MP/MF/CC, de 11 de
janeiro de 2005, em cumprimento à Lei nº. 10.993 e ao Decreto nº. 5.233, de 11 de agosto de 2004 e
6 de outubro de 2004, respectivamente
97.
Com relação às rotinas de controle interno da DFCT, encontram-se discriminadas no
âmbito das três coordenações mencionadas:
Coordenação de Planejamento e Orçamento Empresarial – DFCT-1
98.
O sistema SIPRO – Sistema de Programação Orçamentária e o SmarStream. Anualmente é
elaborado o Caderno das Diretrizes Orçamentárias contendo as regras para elaboração da proposta
orçamentária.
Coordenação de análise do Desempenho empresarial – DFCT-2
99.
A Lei nº 6.404/76, portarias e resoluções ANAC, MP, SAC..., para elaboração de relatórios
gerenciais, de análise, projeções e estudos de acordo com a demanda do corpo diretivo da Infraero.
100.
O sistema de suporte é o SmartStream – todos os sistemas voltados para a atividade
financeira; Dados Operacionais da Infraero e de engenharia (Opnet e sistemas da engenharia).
Coordenação de Análise Financeira de Projetos – DFCT-3
101.
A Norma Interna NI 24.03 (CNT), que normatiza, orienta e dá atribuições às áreas
envolvidas no processo e elaboração e avaliação econômico-financeira de projetos.
102.
No que tange às avaliações (gerenciais/internas ou independentes/externas) realizadas no
âmbito da DFCT para acompanhar suas atividades de controle operacionais e administrativas, foram
as seguintes:
Coordenação de Planejamento e Orçamento Empresarial – DFCT-1
103.
São realizadas por meio do monitoramento das informações orçamentárias lançadas nos
diversos sistemas utilizados, pela emissão de relatórios gerenciais, por meio da divulgação de metas
e indicadores de desempenho.
Coordenação de análise do Desempenho empresarial – DFCT-2
104.
As avaliações de controle operacional e administrativo no tocante às atividades
desenvolvidas são realizadas por meio do monitoramento das informações dos diversos sistemas
utilizados na área financeira, pela emissão de relatórios gerenciais, por meio da divulgação de
metas, indicadores de desempenho, estudos e projeções.
Coordenação de Análise Financeira de Projetos – DFCT-3
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105.
Informa que não tem dispositivos de avaliações gerenciais, sejam estes internos ou
externos, que visem o controle operacional e administrativo.
b)
106.

Sobre os processos da amostra:
O exame evidenciou que foram cumpridas as formalidades legais.

107.
Os processos, incluindo os aqueles relativos aos pregões e concorrência, foram
selecionados com base no critério da materialidade e o exame contemplou os aspectos relativos à:
motivação da contratação, adequabilidade da modalidade, objeto e valor da contratação. Para valiar
a regularidade dos procedimentos licitatórios, foi definida uma amostra no valor global de R$
536.997.353,59, correspondente a 10,42 %, englobando processos examinados durante os trabalhos
em campo desta auditoria e também em auditorias anteriores de monitoramento da gestão. Os
processos examinados estão relacionados no Quadro 6.
108.
Cabe ressaltar que os resultados das auditorias de monitoramento anteriores estão
demonstrados no Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 8/2011 – (OS nº 281/2011), de
08/11/2011, e 01/2012 – (OS nº 2012/5), de 11/7/2012, tendo, respectivamente, como escopo: o
monitoramento referente à Contratação Integral, para execução das obras e serviços de engenharia
de reforma e adequação do antigo terminal de cargas, em caráter emergencial, de forma a atender
demanda operacional de passageiros do Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em
Guarulhos/SP, transformando-o em terminal remoto de passageiros; e o monitoramento sobre as
licitações realizadas pela Infraero no exercício de 2011 e sobre a execução dos contratos vigentes
nesse mesmo exercício.
109.
Foi também expedida a Nota Técnica (MR) Nº 38/2012 COAUD/CISET/SG-PR, de
24/04/2012, referente à análise das manifestações da Infraero quanto às recomendações contidas no
Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 8/2011. Os resultados desses trabalhos encontram-se
anexos a este Relatório (Anexo VII).
Quadro 6 – Amostra de processos de licitação (examinados nesta auditoria de avaliação da gestão e em
auditorias de monitoramento da gestão)
Pregão Eletrônico nº 113/DAL/ASBGR/2011
i. identificação do Contratado :
AIR Special Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda., CNPJ:
05.317.804/0001-21.
ii. motivação da contratação:
Evitar a descontinuidade dos serviços de manuseio e movimentação de cargas,
imprescindíveis para a operacionalidade dos terminais de Logística de Carga dos
Aeroportos de Guarulhos e São José dos Campos, uma vez que o Termo do
Contrato nº 0070-OS/2008/0001, firmado com a empresa Cosmo Express Ltda.,
cujo prazo de vigência expira em 15/10/2011.
iii. Modalidade
Pregão Eletrônico
iv - objeto
Contratação de empresa para prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo
de manuseio e movimentação de carga do Terminal de Logística de Carga (Teca)
do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco
Montoro – SBGR e do Aeroporto de São José dos Campos – Professor Ernesto
Stumpf- SBSJ.
v- valor da contratação
Mensal de R$ 1.980.085,97 (um milhão novecentos e oitenta mil, oitenta e cinco
reais, e noventa e sete centavos).
vi . nº do contrato
110-PS/2011/0057
vii.
conclusão
sobre
a Guarda conformidade com os ditames legais
regularidade do processo
Pregão Eletrônico nº 064/DALC/SEDE/2011
i. identificação do Contratado:
Security Vigilância e Segurança Ltda., CNPJ Nº 00332.087/0001-02
ii. motivação da contratação:
A contratação se faz necessária para que a Infraero cumpra com as diretrizes
previstas na Seção II, artigo 8º do Programa Nacional de Segurança da Aviação
Civil – PNAVSEC, que versa sobre as obrigações da Administração
Aeroportuária, bem como da legislação vigente que deliberam sobre o assunto,
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iii. modalidade
iv. objeto

v – valor da contratação

vi. nº contrato
vii. conclusão sobre a
regularidade do processo
i. identificação do Contratado:
ii. motivação da contratação:

iii. modalidade
iv. objeto

v– valor da contratação
vi. nº contrato
vii. conclusão sobre a
regularidade do processo
i. identificação do Contratado :
ii. motivação da contratação:
iii. modalidade
iv - objeto

em especial a IAC 107.1004 A-RES, que estabelecem os preceitos a serem
seguidos na composição do Programa de Segurança Aeroportuária do SBGR –
PSA, onde constam a obrigatoriedade e o detalhamento das atividades objeto
dessa contratação.
Pregão Eletrônico
Contratação dos serviços de vigilância armada e desarmada de patrulhamento
móvel para atuação em áreas externas (pátio, área perimetral e calçada) e internas
(terminal de passageiros, torre de controle, terminais de logística de carga,
módulos operacionais e estruturados), nas dependências do aeroporto
internacional de São Paulo – Guarulhos/Governador André Franco Montoro e na
Unidade Técnica de Aeronavegação de Santana.
Mensal de R$ 1.803.736,05 ( um milhão, oitocentos e três mil, setecentos e trinta
e três reais e cinco centavos).
Valor Adicional: R$ 292.695,04 (Duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e
noventa e cinco reais e quatro centavos./ Aviso Prévio (final de contrato) R$
221.196,37 (duzentos e vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e trinta
centavos/Seguro de Responsabilidade civil e curso de vigilância:
R$ 71.498,67 (Setenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e
sete centavos).
120-OS/2011/0001
Guarda regularidade com os ditames legais
Pregão Eletrônico 127/ADCO-4/SRCO/2010
Redisul Informática Ltda., CPJ Nº 78.931.474/0001-44.
A aquisição justifica-se na medida em que se extingue as limitações tecnológicas
para a modernização do parque de ativos de rede da SRCO, atendendo ao
crescimento da demanda e viabilizando maior confiabilidade dos serviços
prestados, a ampliação do quantitativo de pontos de dados para a comercialização
e, no tocante à Rede Corporativa da Infraero, também teremos a ampliação da
tecnologia dos switches de 100 Mbps para IGbps no acesso dos usuários, e de
IGbps para 10 Gbps a conectividade entre os switches dos usuários e o “centro”
de rede. A Tecnologia embarcada permitirá atender às exigências de alta
performance dos servidores de comunicação entre todos os equipamentos e
componentes do ambiente de rede da Infraero.
Outro ponto importante é a padronização de sistemas corporativos que serão
baseados em redes IP, o que proporcionará um aumento significativo da demanda
por banda passante velocidade de tráfego). Entre esses serviços podemos
destacar: o IP-PABX, o SICA e o STVV.
PE 127/ADCO-4/SRCO/2010
Fornecimento e instalação de equipamentos ativos de rede das marcas enterasys e
3com, para os aeroportos subordinados à Superintendência Regional do CentoOeste (SRCO) da Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços.
R$ 5.274.990,00
008-SF/2012/O156
Guarda regularidade com os ditames legais
Pregão Eletrônico 110/DALC/SEDE/2011
Em processamento
Expansão da Solução de Segurança de Redes da marca FORTINET, atualmente
instalada na rede da Infraero.
Pregão Eletrônico nº 110/DALC/SEDE/2011
Contratação de solução de segurança de redes do tipo Firewall, composta de
equipamentos do tipo Appliance, incluindo serviços de instalação, transferência
de tecnologia (treinamento), suporte técnico, assistência técnica e manutenção.
Melhor lance de R$ 4.257.410,00
Guarda regularidade com os ditames legais.

v- valor da contratação
vi - conclusão sobre a
regularidade do processo
Pregão Eletrônico 109/DALC/SBGL/2010
i. identificação do Contratado:
Consórcio MPE/CONSBEM MANUTENÇÃO. CNP Nº 13.296.632/0001-96.
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ii. motivação da contratação:

Justifica-se a necessidade da contratação dos serviços aqui expostos visando
garantir a confiabilidade operacional e disponibilidade dos equipamentos dos
sistemas Elétricos de Alta, Média e Baixa Tensão, sistemas de Emergência,
sistema de Balizamento Luminoso e Auxílio Visual de Pistas, Sistemas de
Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramentos e Sistema de Supervisão
e Controle do Aeroporto internacional do rio de Janeiro – galeão – Antonio
Carlos Jobim, face a necessidade de garantir a infraestrutura adequada aos
passageiros e usuários, bem como à operacionalidade e segurança da aviação
civil.
Pregão Eletrônico
Contratação de empresa para prestação de serviços de operação e manutenção
preventiva, corretiva, preditiva, extramanutenção e assistência técnica para os
sistemas elétricos de alta, média e baixa tensão, sistemas de emergência, sistema
de balizamento luminoso e auxílio visual de pistas, sistemas de proteção contra
descargas atmosféricas e aterramentos e sistema de supervisão e controle do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro / Antônio Carlos Jobim.
R$ 15.630.304,73
27/2011
Guarda regularidade com os ditames legais.

iii. modalidade
iv. objeto

v – valor da contratação
vi. nº do contrato
vii. conclusão sobre a
regularidade do processo
i. identificação do Contratado :
ii. motivação da contratação:
iii. Modalidade
iv - objeto

v- valor da contratação
vi . nº do contrato
vii.
conclusão
sobre
regularidade do processo

a

i. identificação do Contratado:
ii. motivação da contratação:
iii. modalidade
iv. objeto

Concorrência n° 005/DALC/SEDE/2010
ROSENBAUER AMERICA LLC
Suprir os aeroportos administrados pela Infraero com carros contra incêndios
Concorrência
Aquisição de 80 (oitenta) Carros Contraincêndio (CCI), classificação AP-4,
habilitados para operar em QT e destinados a aeroportos administrados pela
Infraero.
R$ 141.026.604,60
059-SF/2011/0001
Guarda regularidade com os ditames legais.
Concorrência n°007/ADRJ/SBGL/2010
AVX TÁXI AÉREO LTDA
Concessão de uso de área pertencente à União, destinada à construção e
exploração comercial de hangar
Concorrência

v– valor da contratação
vi. nº contrato
vii. conclusão sobre a
regularidade do processo

Área com 10.200,00 M² no Aeroporto Internacional do Rio De Janeiro/Galeão Lote H-2, destinado a projeto, construção e exploração comercial de hangar para
abrigo e/ou manutenção de aeronaves próprias e/ou de terceiros.
R$ 54.000.000,00
02.2011.061.00013
Falhas na avaliação do preço mínimo para licitações de concessão de uso;
Procedimentos inadequados para fixação de prazo da concessão;
Concorrência n° 009/ADSU-4/SBFI/2011
Consórcio DAMIANI/TAGRAN
Reforma e ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu - PR.
Concorrência
Execução das obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação do
terminal de passageiros, via fronta e construção das edificações de apoio no
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas – SBFI.
R$ 46.946.246,00
20/2012
Indícios de sobrepreço no orçamento-base, sem prejuízos à Infraero em função do
desconto obtido como resultado da licitação.

i. identificação do Contratado :
ii. motivação da contratação:

Concorrência n° 013/ADSE/SBCF/2011
Licitação deserta
Concessão de uso de áreas destinadas à construção e exploração de condomínio

v – valor da contratação
vi. nº contrato
vii. conclusão sobre a
regularidade do processo
i. identificação do Contratado:
ii. motivação da contratação:
iii. modalidade
iv. objeto
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iii. modalidade
iv - objeto

v- valor da contratação
vi - conclusão sobre
regularidade do processo

a

i. identificação do Contratado:
ii. motivação da contratação:
iii. modalidade

industrial logístico
Concorrência
Áreas medindo 205.813 m², localizadas no Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, destinadas à administração e exploração comercial de condomínio
industrial logístico concernente ao aeroporto industrial e um centro empresarial
logístico
Não contratado, licitação deserta.
Falhas na avaliação do preço mínimo para licitações de concessão de uso;
Procedimentos inadequados para fixação de prazo da concessão;
Concorrência nº 004/BRAD-3/SBBR/2009
ESPAÇO VIP REVISTARIA E CONVENIÊNCIA LTDA
Concessão de uso de área comercial
Concorrência

iv. objeto

Espaço no Aeroporto Internacional de Brasília destinado a comercialização de
livros, jornais e revistas, com 170 m² e depósitos
v – valor da contratação
R$ 45.360.000,00
vi. nº do contrato
02-2011-002-0019
vii. conclusão sobre a
Falhas na avaliação do preço mínimo para licitações de concessão de uso;
regularidade do processo
Deficiências no controle de vendas e do faturamento bruto dos concessionários;
Pregão Presencial n° 098/DALC/SEDE/2011
i. identificação do Contratado :
T & T PRODUTOS ALIMENTOS LTDA e
NORDESTE VENDING LTDA.
ii. motivação da contratação:
Concessão de uso de área comercial
iii. Modalidade
Pregão Presencial
iv - objeto
Áreas destinadas à exploração comercial de alimentos e bebidas por meio de
máquinas de venda - Vending Machines - tipo combinada e área para depósito de
mercadorias.
v- valor da contratação
R$ 18.870.000,00
vi . nº do contrato
02.2011.058.00001
vii.
conclusão
sobre
a Falhas na avaliação do preço mínimo para licitações de concessão de uso; e
regularidade do processo
Deficiências no controle de vendas e do faturamento bruto dos concessionários.
Pregão Presencial n° 290/ADSU-4/SBFL/2011
i. identificação do Contratado:
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
ii. motivação da contratação:
Concessão de uso de área comercial
iii. modalidade
Pregão Presencial
iv. objeto
Área destinada à exploração comercial de loja franca no Aeroporto Internacional
de Florianópolis - Hercílio Luz, em Florianópolis/SC.
v – valor da contratação
R$ 44.400.000,00
vi. nº contrato
Quando do exame, encontrava-se ainda em formalização.
vii. conclusão sobre a
Falhas na avaliação do preço mínimo para licitações de concessão de uso; e
regularidade do processo
Deficiências no controle de vendas e do faturamento bruto dos concessionários.
Pregão Presencial n° 096/ADSP-4/SBKP/2011
i. identificação do Contratado:
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
ii. motivação da contratação:
Concessão de uso de área comercial
iii. modalidade
Pregão Presencial
iv. objeto
Concessão de uso de áreas destinadas à exploração comercial de lojas francas
para venda de mercadorias nacionais e estrangeiras, no Aeroporto Internacional
de Viracopos/Campinas - SBKP.
v– valor da contratação
R$ 39.660.000,00
vi. nº contrato
02.2011.026.00008
vii. conclusão sobre a
Falhas na avaliação do preço mínimo para licitações de concessão de uso; e
regularidade do processo
Procedimentos inadequados para fixação de prazo da concessão.
Deficiências no controle de vendas e do faturamento bruto dos concessionários;
Pregão Presencial n° 066/ADCO-4/SBBR/2010
i. identificação do Contratado :
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
ii. motivação da contratação:
Concessão de uso de área comercial
iii. modalidade
Pregão Presencial
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iv - objeto

Área, localizada no Aeroporto Internacional de Brasília, medindo 183,50 m²,
destinada a atividade de loja franca para venda de mercadorias nacionais e/ou
estrangeiras, conforme instrução RFB n° 863.
v- valor da contratação
R$ 9.264.000,00
vi. nº do contrato
02-2011-002-0006
vii - conclusão sobre a Falhas na avaliação do preço mínimo para licitações de concessão de uso; e
regularidade do processo
Deficiências no controle de vendas e do faturamento bruto dos concessionários.
Pregão Presencial nº 008/ADCO-4/SRCO/2010
i. identificação do Contratado:
R.A. CATERING LTDA
ii. motivação da contratação:
Concessão de uso de área comercial
iii. modalidade
Pregão Presencial
iv. objeto
Área medindo 1.600 m², localizada no Piso de Embarque, área nº 01, do
Aeroporto Internacional de Brasília, destinada à exploração comercial de
restaurante.
v – valor da contratação
R$ 14.196.000,00
vi. nº do contrato
02-2010-002-0020
vii. conclusão sobre a
Falhas na avaliação do preço mínimo para licitações de concessão de uso;
regularidade do processo
Deficiências no controle de vendas e do faturamento bruto dos concessionários;
Descumprimento de cláusula contratual que estipula apresentação de apólice de
seguro; e
Prorrogação do prazo de início das operações com isenção indevida do
pagamento do preço mínimo mensal.
Pregão Presencial nº 009/ADCO-4/SRCO/2010
i. identificação do Contratado:
R.A. CATERING LTDA
ii. motivação da contratação:
Concessão de uso de área comercial
iii. modalidade
Pregão Presencial
iv. objeto
Área localizada no Terraço Panorâmico do Aeroporto Internacional de Brasília,
medindo 58,00 m² - área nº 13, destinada à exploração comercial de restaurante e
lanchonete.
v – valor da contratação
R$ 8.568.000,00
vi. nº do contrato
02-2010-002-0019
vii. conclusão sobre a
Falhas na avaliação do preço mínimo para licitações de concessão de uso;
regularidade do processo
Deficiências no controle de vendas e do faturamento bruto dos concessionários;
Descumprimento de cláusula contratual que estipula apresentação de apólice de
seguro; e
Prorrogação do prazo de início das operações com isenção indevida do
pagamento do preço mínimo mensal.
Dispensa de Licitação nº 38/DALC/SEDE/2011
i. identificação do Contratado:
DELTA ENGENHARIA LTDA. – CNPJ: 10.788.628/0001-57
ii. motivação da contratação:
Atender demanda operacional de passageiros do Aeroporto Internacional André
Franco Montoro, em Guarulhos/SP
iii. modalidade
Dispensa de Licitação
iv. objeto
Contratação Integral, para execução das obras e serviços de engenharia de
reforma e adequação do antigo terminal de cargas, em caráter emergencial, de
forma a atender demanda operacional de passageiros do Aeroporto Internacional
André Franco Montoro, em Guarulhos/SP, transformando-o em terminal remoto
de passageiros.
v – valor da contratação
vi. nº do contrato
vii. conclusão sobre a
regularidade do processo

R$ 85.759.976,24
071/EG/2011/001
Ausência de projeto básico, infringindo o estabelecido no art. 7° da Lei 8.666/93

c) Avaliação quanto à possibilidade de extrapolação das conclusões obtidas a partir dos
processos analisados para o universo das contratações realizadas pela UJ no exercício.
110.
Os resultados obtidos não permitem avaliação do universo das contratações, visto que não
foram adotados critérios probabilísticos na definição da amostra. Ademais, os fatos relatados
referem-se a aspectos peculiares aos objetos dos contratos.
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III.X – Irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo.
111.
Não foram identificadas situações que resultaram em dano ou prejuízo à empresa. Infraero.
III.XI – Falhas e irregularidades constatadas que não resultaram em dano ou prejuízo.
112.
Foram identificadas falhas que, no nosso entendimento, não resultaram dano ou prejuízo à
empresa, conforme abaixo:
- Constatação 1 do Anexo I – Indícios da ocorrência de sobrepreço no Termo de
Cooperação Técnica e Financeira nº 004-EG/2011/0001;
- Constatação 2 do Anexo I – Ausência de cobrança, recebimento e análise de
prestação de contas de convênios firmados com Corporações de Bombeiros Militares
e outros órgãos estaduais ligados a segurança e defesa;
- Constatação 3 do Anexo I – Impropriedades na análise de prestação de contas de
convênios;
- Constatação 4 do Anexo I – Atraso na revisão dos Planos Diretores
Aeroportuários – PDIR.
- Constatação 5 do Anexo I - Ausência de realização de inventários e de
reavaliações periódicas do patrimônio imobiliário.
113.
Além dos pontos constatados neste trabalho de auditoria, remanescem fatos apurados em
trabalhos anteriores, de monitoramento da gestão do exercício, quais sejam:
- Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 1/2012 (Anexo VII):
- Falhas no processo de avaliação do preço mínimo para licitações de concessão de
uso de áreas comerciais nos aeroportos;
- Inadequações nos procedimentos para estipulação dos prazos de concessão de uso
de áreas comerciais nos aeroportos;
- Deficiências no controle de vendas e do faturamento bruto dos Concessionários;
- Indícios de sobrepreço no orçamento base da reforma e ampliação do Aeroporto de
Foz do Iguaçu;
- Descumprimento, por Concessionário de espaço comercial, de cláusula que estipula
apresentação de apólice de seguro;
- Prorrogação da data de início das operações de Concessionário, com isenção do
pagamento do preço mínimo mensal pelo período prorrogado;
- Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 8/2011 (Anexo VII):
- Ausência de projeto básico.
III.XII – Avaliação individualizada sobre as justificativas apresentadas pelos responsáveis
sobre as irregularidades verificadas na auditoria de gestão e incluídas no relatório de
auditoria de gestão do exercício.
114.
Em resposta à versão preliminar deste relatório, a Unidade apresentou a CF nº
25764/PRAI(AIPD)/2012, de 30/8/2012, encaminhando as justificativas apresentadas pelas diversas
áreas da empresa, principalmente quanto ao conteúdo do Anexo V - Carta de Recomendações. A
avaliação de cada uma delas encontra-se no Anexo IV.
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115.
Incorporamos também ao Anexo IV nossa avaliação a respeito da manifestação
apresentada pela Unidade, por meio da CF Nº 23603/DCNC/DFCT/2012, de 14/08/2012, quanto às
recomendações exaradas por esta Secretaria no Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
01/2012, tendo em vista que os resultados dessa ação de controle integram o item III.XI precedente.
III.XVI – Avaliação sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/1993,
relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.
116.
Observamos que a Empresa tem exigido, no início e término do exercício de cargo e
função e ao término do exercício financeiro, apenas dos empregados ocupantes de cargos em
comissão. A Lei nº 8.930/93, art. 1º, VII, estabelece que seja exigida para todos os seus
empregados.
117.
Os demais procedimentos adotados pela Infraero para cumprimento da obrigação se
mostraram adequados. O assunto integra as normas da Empresa (MP 18.05, Capítulo IV e NI 7.01,
capítulo IX). Em todos os exercícios, a Empresa encaminha Carta Formal Circular para suas
dependências, visando o controle da entrega da apresentação obrigatória da Declaração de Bens e
Rendas. Todas as dependências encaminham para a Diretoria de Recursos Humanos - DARH
declaração datada e assinada por seu Superintendente, atestando que as entregas foram cumpridas.
A DARH condensa as informações e emite Declaração de Ajuste Anual.
118.
Para avaliar os controles empreendidos pelas dependências, esta equipe selecionou a sede
da empresa e realizou visita à área de Recursos Humanos. As declarações e autorizações de acesso
encontravam-se adequadamente arquivadas, em local de acesso restrito a funcionários da área. Os
controles são realizados por meio de planilhas em “Excel”. Foi extraída amostra de nomes para a
qual se verificou que as respectivas declarações ou autorizações de acesso estavam presentes nos
arquivos, levando à conclusão quanto à efetividade do controle.
119.
A situação das entregas das declarações consideradas, pela Empresa, obrigatórias para o
exercício de 2011, está apresentada no quadro 7:
Quadro 7 – Situação da entrega de declarações de bens e renda por parte dos empregados obrigados a tal
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Situação em relação às
Posse ou Início
Final do
Funções obrigados a entregar a
exigências da Lei nº
Final do
do exercício de
exercício da
DBR
8.730/93
exercício
Função ou
Função ou
financeiro
Cargo
Cargo
Obrigados a entregar a DBR
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº Entregaram a DBR
8.730/93)
Não cumpriram a obrigação
9
17
Obrigados a entregar a DBR
13
9
17
Cargos Eletivos
Entregaram a DBR
13
0
0
Não cumpriram a obrigação
0
3.150
Obrigados
a
entregar
a
DBR
1.544
1.385
Funções Comissionadas
3.150
Entregaram a DBR
1.544
1.385
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)
0
Não cumpriram a obrigação
0
0
Fonte: Resposta à Solicitação de auditoria nº 3/201216

III.XVII – Avaliação sobre a gestão do patrimônio imobiliário.
120.
Nossa avaliação contemplou os seguintes aspectos, em conformidade com o item 17 do
Anexo III à DN TCU nº 117/2011:
16

CF nº 11.111/DARH(RHTE)/2012, de 25/4/2012
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a) suficiência da estrutura de pessoal da UJ para bem gerir os bens imóveis sob sua
responsabilidade, da União, próprios ou locado de terceiros;
121.
Os bens imóveis sob responsabilidade da Infraero são geridos17 pela Gerência de
Patrimônio – CTPA, vinculada à Superintendência de Controladoria – DFCT. Tem por atribuições,
entre outras, a de coordenar, orientar e supervisionar a execução dos procedimentos relativos à
atividade relacionada à administração de bens móveis e imóveis. Seu quadro é composto por 2
(dois) empregados com função de confiança.
122.
A Coordenação de Bens Imóveis – CTPA-2 é composta por 2 (dois) empregados, sendo 1
(um) com função de confiança.
123.
A Coordenação de Gestão de Áreas Patrimoniais – CTPA-3 é composta por 4 (quatro)
empregados, sendo 1 (um) com função de confiança.
124.
Ambas têm entre as suas responsabilidades: elaborar e realizar a prestação de contas de
convênios que envolvam áreas patrimoniais; manifestar-se quanto a solicitações de cessão de áreas;
analisar o Plano de Desenvolvimento Aeroportuário – PDA ; participar da elaboração das propostas
de Rezoneamento Civil/ Militar dos aeroportos;fornecer dados para a contabilidade; providenciar
avaliação de imóveis para fins de desapropriação, compra, permuta ou doação; acompanhar
processos de legalização de áreas,dentre outras.
125.
Além das responsabilidades comuns, a CTPA-2 é responsável por realizar levantamento
cadastral de benfeitorias, coordenar a reavaliação dos imóveis patrimoniais, analisar e propor
alienação de imóveis, enquanto a CTPA-3 tem por atribuição realizar estudos para subsidiar a
ampliação dos Sítios Aeroportuários, coordenar levantamento cadastral de famílias expropriadas e
analisar o Plano Diretor Aeroportuário – PDIR.
126.
A Coordenação de Desapropriação de Áreas Patrimoniais – CTPA-4 foi transferida da
Diretoria de Administração para a Diretoria Financeira em 15/03/2012, por meio do Ato
Administrativo nº 863/DA/2012, e seu o quadro de empregados está em fase de definição, tendo
em vista os ajustes necessários nas atribuições. Suas responsabilidades são semelhantes às das
outras duas coordenações citadas, naquilo que diz respeito a desapropriações.
127.

Há ainda a CTPA-1, responsável pela gestão dos bens móveis, não objeto desta auditoria.

128.
Quanto aos bens imóveis locados de terceiros, a Empresa não dispõe de estrutura
centralizada para a sua gestão. Cada dependência é responsável por gerir os contratos porventura
existentes em seu âmbito.
129.
Avaliamos que a Empresa não está adequadamente estruturada para gerir os imóveis frente
à demanda de tarefas que a atividade requer, particularmente quanto à regularização dos bens.
Salientamos que, no atual contexto de expansão da infraestrutura aeroportuária, têm aumentado
sensivelmente o número de desapropriações para expansão dos sítios, muitas vezes de comunidades
inteiras.
130.
A deficiência de estrutura não está permitindo uma gestão adequada. A Infraero não está
inventariando seus bens imóveis regularmente e não os reavalia periodicamente, conforme
informado na Constatação 5 do Anexo I. Essa situação pode trazer sérios danos aos interesses da
Empresa, particularmente frente às concessões de Aeroportos já realizadas ou na iminência de
serem divulgadas.
b) existência ou não de estrutura tecnológica para gerir os imóveis;
17

Resposta da DFCT ao questionário do Anexo 5 da Solicitação de Auditoria nº 2/2012
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131.
O registro e controle dos bens imóveis é realizado18 por meio do Sistema SmarStream –
módulo SS:AF, sendo os procedimentos para a administração e controle dos bens patrimoniais
imóveis próprios e da União, sob a responsabilidade da Infraero, regidos pela Norma Interna NI 8.04/B (ADP) - Administração de bens imóveis.
132.
Em nossa avaliação, o sistema não fornece informações adequadas para bem gerir o
patrimônio imobiliário. A cada evento com reflexo patrimonial, é lançado um novo registro no
sistema, que passa a ser tratado como um bem. Assim, cada reforma, ampliação, instalação, sistema
ou equipamento é tratado como um bem distinto, não havendo vinculação entre si que permita
identificar que se trata de componentes de um mesmo bem imóvel. Não há, por exemplo, como
identificar a que matrícula do registro de imóveis cada bem pertence.
133.
Como resultado, o sistema contém dezenas de milhares de registros relativos a bens
imóveis, sem ser possível, contudo, vinculá-los a imóveis específicos.
134.
Uma informação gerencial importantíssima, no que diz respeito à gestão dos bens imóveis,
é a situação do bem, se legalizado, não legalizado ou regularizado. O módulo SS:AF do sistema
SmartStream não fornece essa informação. Assim, a área precisa se utilizar de outras formas de
controle para suprir as suas necessidades gerenciais19:
“Os controles são efetuados por meio de relatórios periódicos de acompanhamento da situação
patrimonial, reuniões com a área jurídica da Infraero, reuniões com os Comandos Aéreos
Regionais e processos judiciais originados na Infraero, além de atuação junto à Secretaria de
Patrimônio da União – SPU e Superintendências Regionais de Patrimônio da União nos Estados,
convênios, acordos e ajustes com Estados e Municípios para regularização patrimonial das áreas.
Encaminhamos Tabela de controle Patrimonial de Imóveis – 2012 com informações relativas à
situação patrimonial (legalizada, não legalizada e regularizada) de todos os aeroportos da
Infraero, além de tabela com número de tombo e RIP, gravados em DVD para entrega ao
Auditores”.

135.
Observamos, ainda, que não há integração entre os sistemas contábil e de patrimônio.
Indagada a respeito das medidas previstas para promover tal integração, a Unidade se manifestou20:
“Não há previsão implantação de novo sistema portanto, as integrações já estão todas
parametrizadas no SmartStream, com integração entre o patrimônio e Contabilidade”.

c)
correção e completude dos registros dos imóveis no Sistema de Gerenciamento dos
Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet, quando de uso obrigatório pela UJ;
136.
O sistema não é de uso obrigatório pela Empresa. Os imóveis próprios da Infraero não
possuem registro no sistema SPIUnet. Quanto aos imóveis da União sob sua responsabilidade, a
atribuição de alimentação dos registros não está a seu cargo, mas sim à Secretaria do Patrimônio da
União - SPU.
137.
Salientamos que os imóveis da União a cargo da Infraero possuem, além do código “RIP”
que os identifica no sistema SPIUnet, um número de tombo atribuído pelo COMAER – Comando
da Aeronáutica. A Infraero não dispõe de informações suficientes para identificar, para todos os
imóveis, a correlação entre o código RIP, o nº de tombo no COMAER e o número de registro em
seu sistema. Para os imóveis em que foi possível fazer essa correlação, o controle é mantido em
planilha “Excel”.

18

19
20

Resposta da DFCT ao questionário do Anexo 5 da Solicitação de Auditoria nº 2/2012
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d) análise comparativa dos gastos realizados com a manutenção dos imóveis da próprios e
da União e com os gastos com a manutenção de imóveis locados de terceiros;
138.
A Infraero, conforme será apresentado na alínea “g”, não dispõe de informação contábil da
despesa com manutenção de bens imóveis próprios segregada da despesa com manutenção dos seus
bens móveis.
139.
Quanto aos bens locados de terceiros, a Infraero/sede informou21:
“A Infraero/sede possui contrato firmado com empresa terceirizada para a prestação dos serviços
de manutenção predial em todas as suas instalações, inclusive imóveis próprios, não sendo
possível individualizar o custo por edifício. Assim, em 2011 foram despendidos R$ 1.687.900,98
com a execução do contrato e R$ 817.136,65 com a aquisição de materiais, incluídos os Edifícios
Sede e Infraero, de propriedade da Empresa.

140.
As demais dependências detentoras de contratos de locação de imóveis declararam22 não
ter realizado gastos com sua manutenção em 2011.
141.
As informações obtidas não nos permitem realizar a análise comparativa consignada na
alínea d) supra.
e)
regularidade dos processos de locação de imóveis de terceiros, principalmente em
relação à adequação dos preços contratuais dos aluguéis aos valores de mercado;
142.
A Infraero possui 6 (seis) contratos vigentes de locação de imóveis de terceiros,
dispendendo um valor mensal total de R$ 114.858,58. Foi examinada uma amostra de 2 (dois)
contratos (TC 028-LI/2009/001, Locação do Edifício Oscar Alvarenga e TC 078-LI/2009/001,
locação do edifício Araguaia), que representam 79,48% da despesa mensal.
143.
Não foram identificadas, nos processos da amostra, irregularidades nas locações ou
renovações, estando o valor mensal abaixo do praticado no mercado.
f)
indenização, pelos locadores, das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no exercício
pelos entes públicos locatários, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91;
144.
A Empresa informou:
Sede23: “não foram realizadas benfeitorias no imóveis locados pela Infraero/Sede, mas somente
pequenos serviços de conservação e manutenção”;
SRSP24: “no exercício de 2011 não foram realizadas benfeitorias no imóvel, haja vista que a
locação é destinada, exclusivamente, para instalação de Antena para Auxílio à Navegação
Aérea(...)”.
SRRS25: “Não foram realizadas benfeitorias no imóvel”

g)
existência de segregação contábil suficientemente analítica para a distinção dos registros
relativos à despesas com:
a.locação de imóveis para uso servidores;
145.
A Infraero informou26 que “Quando necessária a realização de locação de imóveis para
uso de empregados, os registros contábeis são realizados na conta contábil 31107011-8 –
Hospedagens e Estadas”. Apresentou balancete, demonstrando o saldo de R$ 416.748,64 para a
referida conta em 31/12/2012. O título da conta dá a entender que se trata de imóveis para
21

CF nº 11250/DAAG(AGAS)/2012, de 26/4/2012
CF nº 2542/SRSU/(ADSU)/2012, de 23/4/2012 e CF nº 3320/SRSP(FISP)/2012, de 25/4/2012
23
CF nº 11250/DAAG(AGAS)/2012, de 26/4/2012
24
CF nº 3320/SRSP(FISP)/2012, de 25/4/2012
25
CF nº 2542/SRSU/(ADSU)/2012, de 23/4/2012
26
CF nº 11242/DFCT/2012, de 26/4/2012
22
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permanência temporária. Considerando, entretanto, que da relação apresentada de bens imóveis
locados de terceiros, em resposta a solicitação de auditoria desta equipe, não constavam bens
destinados a uso fixo por servidores, entendemos que o procedimento está adequado.
b.locação de imóveis para uso do órgão, unidade ou subunidade;
146.
Informou27 que “a locação de imóveis para uso são registrados na conta contábil
31105005-2 – Locação de Imóveis e Condomínios”. Conforme balancete, essa conta apresentava
saldo, em 31/12/2012, de R$ 1.702.195,29. Entendemos que o procedimento está adequado.
c.manutenção dos imóveis próprios e da União; e d. manutenção dos imóveis
locados de terceiros privados ou de outras esferas públicas;
147.
A Infraero informou28 que “os registros das despesas com manutenção dos imóveis são
realizados na conta contábil 31107040-2 – Manutenção de Bens – Despesas Gerais”. O saldo
dessa conta, ao final do exercício, era de R$ 24.444.295,47. Aqui, consideramos que não há
segregação contábil suficientemente analítica, pois uma mesma rubrica engloba despesas com bens
móveis e imóveis, próprios e de terceiros.

148.

d.manutenção dos imóveis locados de outros órgãos e entidades da administração
pública federal.
As informações prestadas não indicam a existência de bens imóveis locados de tais órgãos.

III.XIII – Avaliação de conteúdos específicos apresentados no relatório de Gestão
149.
Conforme estabelecido no § 3º do art. 2º da DN TCU nº 117/2011, apresentamos, nas
alíneas a seguir, avaliação das informações prestadas pela Empresa em seu Relatório de Gestão
acerca dos conteúdos específicos definidos na Parte C do Anexo II da DN TCU nº 108/2010.
a)Item 12 – Remuneração paga aos administradores
150.
Consta do relatório de gestão a informação de que o montante dos gastos em 2011 com a
remuneração dos membros do Conselho de Administração foi de R$ 157.543,94, a dos membros do
Conselho Fiscal foi de R$ 84.669,30 e a da Diretoria Executiva foi de R$ 1.824.386,10, totalizando
R$ 2.066.599,00. Esse valor não supera o limite aprovado na Ata da Assembléia-Geral Ordinária
de 29/4/2011:
“A Assembléia Geral, conforme orientação do Departamento de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais, constante do Ofício nº 153/DEST - MP, de 29 de março de 2010, e tendo
em vista o art. 6º, inciso IV, do Anexo I do Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010,
deliberou: i) pela fixação em até R$ 2.256.311,00 (dois milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil,
trezentos e onze reais) a remuneração global a ser paga aos administradores da Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, no período compreendido entre abril
de 2011 e março de 2012, aí incluídos: honorários, gratificação natalina, adicional e abono
pecuniário de férias, auxílio alimentação, auxílio médico e odontológico, auxílio moradia, nos
termos do Decreto nº 3.255, de 19.11.1999, e seguro de vida em grupo, vedado expressamente o
repasse aos respectivos honorários de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser
concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de
Trabalho - ACT na sua respectiva data-base de 2011”;

b)Item 36 - Patrocínio a Entidade Fechada de Previdência Complementar

27

CF nº 11242/DFCT/2012, de 26/4/2012
CF nº 11242/DFCT/2012, de 26/4/2012

28
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151.
A Infraero é patrocinadora do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev. As
informações contidas no relatório de gestão encontram suporte nos pareceres atuariais emitidos pela
empresa Mercer Human Resource Consulting Ltda29.
III.XIX - Outras situações que afetam o julgamento da gestão.
152.
A Informação 6 do Anexo III descreve as medidas adotadas pela Unidade para
atendimento às recomendações desta Setorial de Controle Interno e da Ciset/MD, à qual estava
anteriormente vinculada, e apresenta análise quanto à adequabilidade das mesmas.
IV – CONCLUSÃO
153.
Uma vez abordados os pontos requeridos pela legislação e normas aplicáveis, submetemos
o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente
Certificado de Auditoria.
Brasília,
de setembro de 2012.

Hilda Figueiredo Vieira Riberio
AFC/COAUD/CISET/SG-PR

Alexandre Soares Francisco de Carvalho
AFC/COAUD/CISET/SG-PR

Mônica Rondina
AFC/COAUD/CISET/SG-PR
De Acordo.

Márcia da Rosa Pereira
Coordenadora – Geral de Auditoria

29

Anexos à resposta à Solicitação de Auditoria nº 10/2012
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO I AO RELATÓRIO Nº 5/2012 - DEMONSTRATIVO DAS CONSTATAÇÕES
RELEVANTES

CONSTATAÇÃO 1: Indícios da ocorrência de sobrepreço no Termo de Cooperação Técnica
e Financeira nº 004-EG/2011/0001
Fato:
O Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 004-EG/2011/0001 foi firmado em
16/5/2011 entre a Infraero e o Ministério da Defesa – Comando do Exército, por intermédio do
Departamento de Engenharia e Construção – DEC.
Teve como objeto a execução de obras e serviços de engenharia de terraplenagem do corpo
de aterro do pátio do TPS-3 (Setor 1A e Setor 1B) do Aeroporto Internacional de São Paulo /
Guarulhos. O valor do Termo de Cooperação correspondeu a R$ 417.013.058,87 (quatrocentos e
dezessete milhões, treze mil, cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos) divididos em três
metas, conforme descrito a seguir:
Quadro 8 – Metas do TC nº 004-EG/2011/0001

Meta

Descrição

Valor (R$)

I

Gerenciamento Exército Brasileiro

11.237.238,84

II

Terraplenagem do sítio do Terminal de Passageiros (TPS3 – Setor 1A)

206.636.830,98

III

Terraplenagem do sítio do Terminal de Passageiros (TPS3 – Setor 1B)

199.138.989,05

Com a finalidade de se avaliar a adequabilidade dos valores dos serviços constantes no
Termo de Cooperação, foi efetuada análise dos serviços mais significativos da planilha
orçamentária elaborada por empresa contratada pela Infraero e que subsidiou a assinatura do Termo
de Cooperação.
Tal análise, que se encontra descrita em anexo, demonstra haver indícios de que o
orçamento avaliado apresente sobrepreço no montante de R$ 10.006.416,95 (dez milhões, seis mil,
quatrocentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), ocasionado, principalmente, por
diferenças em itens relacionados ao transporte de materiais.
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O demonstrativo dos cálculos realizados pela equipe encontra-se demonstrados no Anexo
VI.
Manifestação do Gestor
No citado relatório, na constatação I do Anexo I (pag. 34 de 106), a CISET informa haver um
sobrepreço de R$ 10.006.416,95 (dez milhões, seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e
cinco centavos), e o demonstra no seu Anexo V, através de analise pelo método “curva ABC” aos
itens previstos para o empreendimento, conforme apresentamos resumidamente abaixo:
Obra: Terraplenagem TPS 3 - Setor 1A Aeroporto de Guarulhos
Valor total Orçamento de Referencia Infraero: R$ 198.511.605,25
Valor total Relatório CISET: R$ 193.077.304,59
Sobrepreço Constatado: R$ 5.434.300,66
Obra: Terraplenagem TPS 3 - Setor 1B Aeroporto de Guarulhos
Valor total Orçamento de Referencia Infraero: R$ 186.543.693,33
Valor total Relatório CISET: R$ 181.971.577,04
Sobrepreço Constatado: R$ 4.572.116,29
A STGR verificou e comparou os valores apresentados pela CISET em seu anexo V, e apresenta
abaixo as considerações necessárias para o esclarecimento desses apontamentos:
1-A CISET utilizou como base para sua análise o orçamento de referência com data-base de
NOVEMBRO/2010, conforme indicado na documentação (CPU´s e Planilhas) encaminhadas
anteriormente pela Infraero;
2-O Orçamento de Referencia da Infraero foi elaborado de acordo com Lei 12017 (LDO 2010)
pela Contratada Consórcio MAG, através do contrato TC 0068-EG/2010/0057;
3-O Orçamento de Referencia elaborado pela Infraero (Anexo 1), foi utilizado para a celebração
do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 004-EG/2011/001 com o Exército Brasileiro
(EB), ente cooperado, que por sua vez o utilizou o referido orçamento para realização de processo
licitatório e contratação das empresas executoras do empreendimento;
4-O processo licitatório de contratação das empresas executoras do empreendimento, realizado
pelo Exército Brasileiro (EB), obteve descontos significativos, conforme se verifica nos anexos 1, 2
e 3 do presente expediente, onde destacamos:
Obra: Terraplenagem TPS 3 -Setor 1A Aeroporto de Guarulhos
Valor total Orçamento de Referencia Infraero: R$ 198.511.605,25
Valor Licitado EB: R$ 138.428.382,51
Desconto Obtido: R$ 60.083.222,74 (30,27%)
Obra: Terraplenagem TPS 3 -Setor 1B Aeroporto de Guarulhos
Valor total Orçamento de Referencia Infraero: R$ 186.543.693,33
Valor Licitado EB: R$ 134.402.617,49
Desconto Obtido: R$ 52.141.075,84 (27,95%)
Importa ressaltar, que o desconto supra mencionado esta sendo objeto de Termo Aditivo, que irá
regularizar os valores do referido Termo de Cooperação.
Analisando as considerações acimas expostas, bem como os documentos do anexo, informamos
que:
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A Infraero através de sua Contratada – Consórcio MAG, utilizou o referencial previsto em Lei
para orçamentos, no entanto foi cometido um erro no preenchimento da documentação, indicando
a data-base de NOVEMBRO / 2010, enquanto o correto seria data-base de SETEMBRO / 2010,
fato gerador do sobrepreço apontado pela CISET.
O fato supracitado pode ser verificado, quando analisamos as tabelas do SICRO 2, data-base
SETEMBRO/2010 (anexo 4) e data-base NOVEMBRO/2010 (anexo 5) em especial o equipamento
E432 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 - 20 t com o preço operativo de R$ 148,7085
data-base SETEMBRO/2010 com valor superior ao da data-base de NOVEMBRO/2010 de R$
123,3186, influenciando diretamente nos preços dos itens de transportes, exatamente aqueles que
apresentam o suposto sobre-preço.
Na comparação dos valores globais (anexo 1) do relatório da CISET, com os obtidos pelo Exército
(EB), ente cooperado, no seu processo licitatório, verificamos que, com os descontos oferecidos
pelas licitantes, observamos que não há sobrepreço e sim uma economia para a Infraero;
O orçamento apresentado pela CISET, data-base NOVEMBRO/2010 apresenta sobrepreços
unitários em 4 (quatro) itens de planilha, em relação aos valores Infraero, no entanto se
ajustarmos os mesmos para a data-base SETEMBRO/2010, não há sobrepreços;
Questionado quanto aos apontamentos da CISET, a empresa Contratada para elaborar os projetos
e orçamento da referida obra, (Consorcio MAG), nos enviou uma carta (anexo 6), onde a mesma,
ratifica que o Orçamento de Referência elaborado tem como referência o SICRO 2 e data-base de
SETEMBRO/2010;
A STGR, considerando o acima exposto, entende que procedida a correção indicada para a database de SETEMBRO/2010 no Orçamento de Referencia, não se obterá sobrepreço no presente
empreendimento.

Análise da equipe:
A data base considerada pela equipe, novembro de 2010, além de estar consignada na
planilha orçamentária do projeto (fls. 016 a 42 da PEC 32597), é a que consta da cláusula oitava –
do reajuste - do termo de cooperação. Não há como acatar, portanto, a justificativa de que a
referência constou apenas por equívoco, já que serviu de base para o reajuste pactuado. A data-base
novembro de 2010 constou, também, das composições de preço unitárias enviadas em resposta à
Solicitação de Auditoria nº 26/2012.
Ratificamos, portanto, a existência de indícios de sobrepreço no orçamento-base do termo
de cooperação.
No que diz respeito à informação de que “o processo licitatório de contratação das
empresas executoras do empreendimento, realizado pelo Exército Brasileiro (EB), obteve descontos
significativos”, preliminarmente informamos que a análise dos contratos firmados pelo cooperado
(EB) não fez parte do escopo dessa auditoria, portanto os processos e documentos arquivados
naquela entidade não foram objeto de exame.
Após a manifestação da Infraero à versão preliminar do relatório, nos foi enviada cópia30
das planilhas anexas aos contratos firmados após a licitação, contratos 039/2011-DEC e 040/2011DEC. Observamos que há divergências entre os quantitativos de serviços da planilha integrante do
plano de trabalho e das planilhas anexas aos contratos, conforme demonstrado no Quadro 9 a
seguir:

30
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Quadro 9 – Comparativo entre os quantitativos integrantes do plano de trabalho e os quantitativos contratados
(listados apenas os itens onde há divergências).
Contrato 039/2011-DEC
Item

Serviço

1

Parte 1 – Serviços Preliminares

Unid

Quant. Plano
de Trabalho

Quantidade
contratada

Diferença

1.3

Administração local e manutenção do
canteiro de obras

1.3.1

Administração local

Mês

28

23

-5

1.3.2

Operação e manutenção das edificações do
canteiro e pátios do canteiro

Mês

28

23

-5

1.3.3

Manutenção das vias de serviço internas
revestidas com saibro

Mês

28

23

-5

2

Parte 2 – Terraplenagem do sítio de
passageiros

m³

836,28

0

- 836,28

Revestimento de cavas de drenagem em
gabião
2.1.2.2.1

Fornecimento e descarga de material rochoso
para a calha de drenagem (rachão) com
gabião tipo colchão

2.3

Remoção de material de aluvião (solo
mole)

2.2.3.1

Escavação e carga de solos moles

m³

507.094,57

557.805,00

50.710,43

2.2.3.2

Transporte de solo mole para bot-espera
DMT até 3,00 Km (30%)

m³xKm

456.385,11

502.024,00

45.638,89

2.2.3.3

Descarga, amontoamento de solos moles em
bota-espera

m³

152.128,37

167.342,00

15.213,63

2.2.3.4

Carga de solos moles em bota-espera (30%)

m³

152.128,37

167.342,00

15.213,63

2.2.4.5

Transporte de solo mole para bota-fora

m³xKm

13.503.928,40

14.854.322,00

1.350.393,60

2.2.4.6

Descarga e espalhamento de solo mole em
bota-fora mais “royalty”

m³

507.094,57

557.805,00

50.710,43

36

Carga, transporte (DMT até 3 Km) e
descarga de material rochoso do bota-espera
(30%)

m³

-

197.446,00

197.446,00

2.2.5

Construção de aterro com solo de jazida

40

Carga, transporte (DMT até 3 Km) e
descarga de material rochoso do bota-espera
(30%)

m³

-

65.623,00

65.623,00

Quant. Plano
de Trabalho

Quantidade
contratada

Diferença

Contrato 040/2011-DEC
Item

Serviço

1

Parte 1 – Serviços Preliminares

1.3

Administração local e manutenção do
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Contrato 040/2011-DEC
Item

Serviço

Unid

Quant. Plano
de Trabalho

Quantidade
contratada

Diferença

canteiro de obras
1.3.1

Administração local

Mês

26

23

-3

1.3.2

Operação e manutenção das edificações do
canteiro e pátios do canteiro

Mês

26

23

-3

1.3.3

Manutenção das vias de serviço internas
revestidas com saibro

Mês

26

23

-3

2

Parte 2 – Terraplenagem do sítio de
passageiros

2.1.3

Recuperação de vias externas/Urbanas

2.1.3.1

Imprimação com CM-30 a taxa de 1,2 l/m²
para impermeabilização e ligação

m²

30.000,00

-

-30.000,00

2.1.3.2

Camada intermediária de binder para
recuperação de vias urbanas (INCLUSIVE
CAP)

m³

900,00

-

-900,00

2.1.3.3

Concreto Betuminoso Usinado a Quente –
CBUQ-Capa

m³

1.200,00

-

-1.200,00

2.1.4.2

Revestimento de cavas de drenagem em
gabião

2.1.4.2.1

Fornecimento e descarga de material rochoso
para calha de drenagem (rachão) com gabião
tipo colchão

m³

990,84

-

-990,84

2.3

Remoção de material de aluvião (solo
mole)

2.2.3.1

Escavação e carga de solos moles

m³

437.979,16

481.778,00

43.798,84

2.2.3.2

Transporte de solo mole para bot-espera
DMT até 3,00 Km (30%)

m³xKm

394.181,24

433.600,00

39.418,76

2.2.3.3

Descarga, amontoamento de solos moles em
bota-espera

m³

131.393,75

144.534,00

13.140,25

2.2.3.4

Carga de solos moles em bota-espera (30%)

m³

131.393,75

144.534,00

13.140,25

2.2.4.5

Transporte de solo mole para bota-fora

m³xKm

11.663.385,03

12.829.724,00

1.166.338,97

2.2.4.6

Descarga e espalhamento de solo mole em
bota-fora mais “royalty”

m³

437.979,16

481.778,00

43.798,84

82

Carga, transporte (DMT até 3 Km) e
descarga de material rochoso do bota-espera
(30%)

m³

-

209.167,00

209.167,00

2.2.5

Construção de aterro com solo de jazida

86

Carga, transporte (DMT até 3 Km) e
descarga de material rochoso do bota-espera
(30%)

m³

-

53.495,00

53.495,00

Assim, não se pode, de maneira direta, afirmar que a diferença entre o valor global obtido
na licitação e o valor global do plano de trabalho seja, integralmente, “desconto obtido na
licitação”, já que estariam sendo comparados quantitativos diferentes.
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Não consta dos documentos apresentados quaisquer referências aos motivos pelos quais os
quantitativos foram alterados, se por alteração no projeto básico ou outros. Recomendamos à
Infraero que solicite justificativas ao cooperado e as avalie, previamente à formalização do termo
aditivo para ajuste dos valores do Termo de Cooperação mencionado na CF nº 25380/STGR/2012,
de 28/8/2012.
Procedemos aos ajustes decorrentes da diferença nos quantitativos, e verificamos que,
ainda assim, foi obtido desconto efetivo na licitação, não mais persistindo o sobrepreço
verificado, já que os valores dos contratos são significativamente inferiores aos que se obteria,
considerando os quantitativos contratados x os preços do plano de trabalho, ou mesmo os preços da
referência técnica (Sicro 2).
Entretanto, ao firmar o termo por valor superior ao necessário, o DEC/EB e por
consequência a Infraero, ficaram expostas ao risco de contratar a obra por valor superior ao
necessário. Ademais, o planejamento orçamentário foi impactado. Os recursos correspondentes,
caso a inadequação não tivesse ocorrido, poderiam ter sido destinados à outra finalidade.
A Infraero informou31 que o desconto obtido na licitação está sendo objeto de Termo
Aditivo, que irá regularizar os valores do Termo de Cooperação.
Evidências:
- Planilha orçamentária de fls. 24 a 27 da PEC nº 22671
- Demonstrativo de cálculo, Anexo VI
- Planilhas anexas aos contratos 039/2011 – DEC e 040/2011 - DEC

CONSTATAÇÃO 2: Ausência de cobrança, recebimento e análise de prestação de contas de
convênios firmados com Corporações de Bombeiros Militares e outros órgãos estaduais
ligados a segurança e defesa
Fato:
Nos exames empreendidos, foram identificados convênios firmados com Corporações de
Bombeiros Militares, no valor global de R$ 23.276.995,56, para os quais não estão sendo
cumpridas rotinas de apresentação e análise de prestações de contas, conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Quadro 10 – Convênios com Corporações de Bombeiros Militares sem apresentação e análise de prestação de
contas
Instrumento

Objeto

Convenente

CV0077CM/2005/0152

Envidar esforços das
partes para implantar,
desenvolver e manter o
projeto social - Palmas
para a Cidadania - no
Aeroporto de Palmas, em
Palmas-TO.

FUNDAÇÃO
PRÓCERRADO

31

Valor Global
Justificativa prestada pela Infraero
(R$ 1,00)
90.467,28
Infraero solicitou a apresentação da
prestação de contas em 19/12/2011.
Convenente solicitou prorrogação para
apresentação, continuando, portanto,
pendente.
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Instrumento

Objeto

Convenente

CV0002CI/2006/0043

Serviços especializados de
prevenção, salvamento e
combate a incêndios em
aeronaves e nas
instalações aeroportuárias,
no Aeroporto - SBTT.

Corpo de
Bombeiros
Militar do
Amazonas CBMAM

CV0001CI/2006/0025

Serviços Especializados
de Prevenção, Salvamento
e Combate a Incêndios em
aeronaves e nas
instalações aeroportuárias
sob à administração da
INFRAERO.

Corpo de
Bombeiros
Militar do
Amazonas CBMAM

TC0001CI/2006/0036

Operação dos serviços
especializados de
prevenção, salvamento e
combate a incêndio no
aeroporto de BacacheriSBBI.

Estado do
Paraná Secretaria de
Segurança
Pública

TC0124CI/2006/0061

Serviço Especializado de
Prevenção, Salvamento,
Combate a Incêndio e de
Resgate Marítimo de
Vidas Humanas
envolvidas em Acidentes e
Incidentes Aeronáuticos
no Aeroproto
Internacional do Rio de
Janeiro/Galeão - Antônio
Carlos Jobim.

Secretaria
Estadual de
Defesa Civil SEDEC

CV0006CI/2006/0006

Prestação de serviços
especializados de
salvamento e combate à
incêndio em aeronaves e
nas instalações do
Aeroporto de Boa VistaSBBV.

Corpo de
Bombeiros da
Polícia Militar
- RR
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Valor Global
Justificativa prestada pela Infraero
(R$ 1,00)
2.020.872,00 Instrumento contratual encerrado em
30 de junho de 2011, havendo a
celebração de novo Termo de Convênio
com início em 01 de julho de 2011, sob
TC
Nº
0003-CI/2011/0043.
Os
convênios vencidos e a vencer, ambos,
não possuem sistemática de prestação
de contas nos termos da INSTRUÇÃO
NORMATIVA STN Nº 01/97.
4.393.200,00 Instrumento contratual encerrado em
30 de junho de 2011, havendo a
celebração de novo Termo de Convênio
com início em 01 de julho de 2011, sob
TC
Nº
0001-CI/2011/0025.
Os
convênios vencidos e a vencer, ambos,
não possuem sistemática de prestação
de contas nos termos da INSTRUÇÃO
NORMATIVA STN Nº 01/97.
1.197.600,00
Não há cláusulas de Prestação de
Contas no convênio; conseqüentemente
não há correspondências ao convenente
solicitando a apresentação deste tipo de
documentação.
5.574.389,22 (...)No que se refere à prestação de
contas e consequentemente ao subitem
1.2 da Solicitação de Auditoria da
CISET/SG/PR - COAUD nº 7/2012,
cabe trazer à justificativa o teor da
vigésima
primeira
cláusula
do
Convênio
firmado:
21.1 Ao final de cada exercício, até o
15º dia útil do mês de janeiro do ano
subsequente,
a
Corporação
de
Bombeiros Militar deverá encaminhar
à Superintendência Regional do Leste,
os balancetes constando a aplicação
dos recursos apurados na corporação
oriundos no presente Convênio,
mantendo o processo de prestação de
contas arquivado no prazo exigido pelo
Tribunal de Contas da União. (...)
Isso posto, conforme a cláusula citada,
os documentos enviados pela Secretaria
de Estado de Saúde e Defesa Civil/RJ
foram arquivados em Pasta de
Encaminhamento de Correspondências,
vinculada à Pasta Principal.
2.092.800,00 Instrumento contratual encerrado em
31 de dezembro de 2011, havendo a
celebração de novo Termo de Convênio
com início em 01 de janeiro de 2012,
sob TC Nº 0004-CI/2011/0006. Os
convênios vencidos e a vencer, ambos,
não possuem sistemática de prestação
de contas nos termos da INSTRUÇÃO
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Instrumento

Objeto

Convenente

CV0001CI/2007/0030

Prestação de serviços nas
atividades especializadas
de prevenção, salvamento
e combate a incêndios em
Aeronaves e nas
instalações Aeroportuárias
sob a administração da
INFRAERO, no
Aeroporto Internacional
de Porto Velho - SBPV,
em Porto Velho-RO.

Valor Global
Justificativa prestada pela Infraero
(R$ 1,00)
NORMATIVA STN Nº 01/97.
2.832.030,00
Instrumento contratual encerrado em
31 de janeiro de 2012, havendo a
celebração de novo Termo de Convênio
com início em 01 de fevereiro de 2012,
sob TC Nº 0005-CI/2011/0030. Os
convênios vencidos e a vencer, ambos,
não possuem sistemática de prestação
de contas nos termos da INSTRUÇÃO
NORMATIVA STN Nº 01/97.

Corpo de
Bombeiros
Militar de
Rondônia CBMR

CV0003CI/2006/0044

Prestação de serviços nas
atividades esp. de
prevenção, salvamento e
combate a incêndios em
aeronaves e instalações do
aeroporto de Tefé.

Corpo de
Bombeiros
Militar do
Amazonas CBMAM

TC0090CI/2007/0020

Serviços Especializados
de Prevenção, Salvamento
e Combate a Incêndio em
Aeronaves e nas
Instalações do SBMO.

Corpo de
Bombeiros
Militar do
Estado de
Alagoas

TC0001CI/2009/0016

Serviços de Prevenção,
Salvamento e Combate a
Incêndios no Aeroporto de
Aracaju.

Corpo de
Bombeiros
Militar do
Estado de
Sergipe

TC0062CI/2009/0049

Operação dos serviços
especializados de
Prevenção, Salvamento e
Combate à Incêndios em
aeronaves e nas
instalações aeroportuárias
no SBKG.

1.405.824,00 Instrumento contratual encerrado em
30 de junho de 2011, havendo a
celebração de novo Termo de Convênio
com início em 01 de julho de 2011, sob
TC
Nº
0002-CI/2011/0044.
Os
convênios vencidos e a vencer, ambos,
não possuem sistemática de prestação
de contas nos termos da INSTRUÇÃO
NORMATIVA STN Nº 01/97.
1.671.600,00 Trata-se de Convênio de Bombeiros;
não possui previsão de “obra” em seu
objeto; o Convênio não possui
cláusulas de Prestação de Contas; o
valor de saldo restante refere-se a
glosas efetuadas no valor mensal de
repasse,
por
solicitação
da
Fiscalização do Convênio (falta de
algum bombeiro, ressarcimento de
material/equipamento quebrado ou
outros).
968.703,06
Trata-se de Convênio de Bombeiros;
não possui previsão de “obra” em seu
objeto; o Convênio não possui
cláusulas de Prestação de Contas.
1.029.510,00

Corpo de
Bombeiros
Militar da
Paraíba

Infraero Apresentou apenas "avaliação
do desempenho" da convenente. Não é
documento conclusivo de análise de
prestação de contas
23.276.995,56

Total

O assunto já foi objeto de apreciação pelo TCU. Por meio do Acórdão 1209/2010-Plenário,
o Tribunal determinou à Infraero que observe nos convênios com o Corpo de Bombeiros Militar as
diretrizes indicadas no Acórdão 522/2006 – Plenário, que, por sua vez, considerou juridicamente
possível a celebração de convênios entre órgãos e/ou entidades públicos, inclusive de esferas
diferentes de governo, aí incluídos os eventualmente celebrados entre entidades/órgãos federais e a
Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,
desde que o objeto do convênio estivesse contemplado nos objetivos institucionais de cada
convenente, os dispêndios financeiros fossem utilizados exclusivamente no objeto conveniado e
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que fosse observada, na celebração e condução do convênio, a legislação federal incidente sobre a
matéria.
A Infraero, em função de convênio celebrado com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio
de Janeiro – CBMERJ, apresentou embargos à decisão do TCU, sob o argumento de que o
instrumento adequado à prestação do serviço seria o contrato, embargos esses rejeitados pelo TCU,
conforme Acórdão 2050/2010-Plenário.
Conforme Acórdão 3578/2010 - 2ª Câmara, o Tribunal determinou que fossem inseridas,
por meio de Termo Aditivo ao convênio (0063-CI/2007-0014), cláusulas obrigatórias previstas no art.
7º da IN/STN nº 1/97, passando a exigir as prestações de contas parciais e final dos recursos a
serem liberados.
O Acórdão Nº 5458/2011 – TCU – 2ª Câmara apreciou pedido apresentado pela Infraero
de reexame dessa decisão, no qual a Empresa alegava ter o objeto natureza jurídica de contrato, o
que tornaria inaplicáveis as disposições da instrução normativa em questão. O Tribunal negou
provimento.
Portanto, resta inequívoco o fato de que as prescrições da IN/STN nº 1/97 se aplicam aos
convênios celebrados pela Infraero com Corporações de Bombeiros Militares.
Diante das deliberações, a Infraero formulou consulta32 à sua Superintendência de
Consultoria Jurídica - DJCN, nos seguintes termos:
“(...) faz-se necessário o encerramento dos convênios vigentes visando sua substituição pelo novo
instrumento. (...) a conclusão do processo (...) envolve a aprovação das prestações de contas
apresentadas pelas Corporações Militares Estaduais. Entretanto, de maneira geral, os convênios
vigentes não apresentam em seu escopo alguns aspectos relevantes à aprovação da prestação de
contas, como, por exemplo, a comprovação de abertura de conta específica e a comprovação da
execução da despesa. Considerando as dificuldades das Corporações Militares Estaduais na
elaboração das prestações de contas na forma de detalhamento exigida, que os Convênios
firmados não contemplam os dispositivos da IN STN nº 01/97, e que o TCU por meio do Acórdão
3578/2011 – TCU -2ª Câmara, determinou que fossem acrescentadas ao Convênio, por meio de
aditivo, as cláusulas obrigatórias previstas no art. 7º da IN/STN nº 1/97, passando a exigir as
prestações de contas parciais e final dos recursos a serem liberados, entendemos ser necessária a
conclusão dos processos em andamento e que os novos processos sejam firmados de acordo com a
nova Minuta Padrão aprovada contemplando todas as cláusulas relativas à prestação de contas
conforme determinado pelo TCU. Diante das considerações apresentadas, sugerimos que, após o
encerramento dos convênios vigentes, as Corporações Militares Estaduais apresentem prestação
de contas final, de forma simplificada, composta dos seguintes documentos:
1.
Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Final;
2.
Anexo III – Relatório de Execução Físico-Financeira;
3.
Anexo IV – Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa;
4.
Relatório de Cumprimento do Objeto”.

A consultoria jurídica, em sua resposta33, reafirmou a necessidade de observação da
legislação pertinente.
“ a análise da documentação apresentada pelos convenentes para prestação de contas (..) deve
ser realizada caso a caso, não seno possível definir, antecipadamente, um mínimo de peças que
serão suficientes para atender aos requisitos legais. (...) Ressalte-se que não se pode perder de
vista que a IN STN nº 01/97 traz uma relação de documentos que deverão compor a prestação de
contas...”
32
33
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É certo que, ainda que os termos de convênio não contenham a totalidade das cláusulas
exigidas no art. 7º da IN 01/97, os convenentes têm a obrigação legal de prestar contas, na forma do
art. 28 da IN STN nº 01/97.
Dessa forma, compete à Infraero notificar os convenentes para que apresentem as
prestações de contas na forma legal, estabelecendo prazo, e, caso não atendido, instaure processo de
Tomada de Contas Especial.
Manifestação do Gestor34:
“TC 0085-OS/2006/0057 (Projeto Social): Conforme ANEXO 08 – por meio do email enviado pela
GRMC, envia em anexo a CF nº 11065/GRMC/2012, se comprometendo em promover as análises
das prestações de contas apresentadas no TCM em referência;
TC 0124-CI/2006/0061 (Bombeiros): O Acórdão nº 5458/2011-TCU-2ª Câmara, o qual negou
provimento ao pedido de reexame interposto pela INFRAERO contra o Acórdão 3578/2010-2ª
Câmara foi protocolado na Infraero em 29/08/2011 – Oficio nº 1161/2011-TCU/SECEX-PE.
Considerando que o prazo de vigência do TC 0124-CI/2006/0061 encerrava-se em 03/10/2011,
não havia mais tempo hábil para a celebração de aditamento para inclusão das cláusulas
obrigatórias determinadas pelo TCU, objeto do Acórdão nº 3578/2010-2ª Câmara, item 1.5.1.2.
Assim que a INFRAERO tomou conhecimento da decisão do TCU – Acórdão 5458/2011-TCU-2ª
Câmara, providenciou a alteração da minuta padrão dos convênios a serem celebrados com as
guarnições de bombeiros, inserindo todas as cláusulas obrigatórias em atendimento às
determinações da Corte de Contas – ANEXO 01- CF 24186/DOSA(SADS)/2012, fl. 2 e ANEXO 13
contido na CF em referência;
CV 0088-CM/2006/0058 (Projeto Social) : Conforme ANEXO 06 – foi informado por email pela
Gerência de Gestão para a Sustentabilidade – DAGS, que o processo em referência encontra-se
em análise na PRAI;

Análise da equipe:
Ratificamos o entendimento de que a obrigatoriedade de prestação de contas está
estabelecida na legislação, devendo ser observada pelos convenentes, independentemente da
existência ou não de cláusula específica no termo de convênio.
Evidências:
- Solicitação de auditoria nº 7/2012 e respectivas repostas, prestadas por diversas
unidades da Empresa;
- CF Nº 10400/DOSA(SADS)/2012, de 19/4/2012; e
- Parecer nº 486/DJCN/2012, de 21/5/2012.
CONSTATAÇÃO 3: Impropriedades na análise de prestações de contas de convênios.
Fato:
Consta do relatório de gestão da Unidade a informação de que, no ano de 2011, haveria 13
(treze) convênios com contas prestadas e que 12 (doze) delas teriam sido analisadas e aprovadas.
Atendendo solicitação da equipe de auditoria, nos foi enviada, por e-mail, em 13/4/2012, relação
contendo a situação da prestação de contas dos convênios vigentes. Em que pese a informação
contida no relatório de gestão, apenas sete deles foram informados como tendo suas contas
analisadas e aprovadas.
34
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Para verificação dos procedimentos adotados pela empresa, foi extraída uma amostra de
seis deles, apresentados no Quadro 11 a seguir, para os quais foram então solicitados documentos
que evidenciassem as análises efetuadas, tendo sido verificado que: apenas 2 (dois) deles tiveram as
contas regularmente analisadas; outros 2 (dois), que tiveram valores repassados acumulados até o
exercício no montante de R$ 1.296.454,67 não passaram por análise técnica; e para os 2 (dois)
últimos, cujo valor repassado atingiu R$ 3.258.669,16, sequer houve apresentação da prestação de
contas pelos convenentes.
Quadro 11 – Convênios com contas analisadas no Exercício de 2011
Beneficiário
Valor repassado
(Nº do
acumulado até
Instrumento)
Objeto
2011 (R$ 1,00)
Propiciar acesso a ações
870.391,00
básicas
de
educação
e
cidadania, bem como, oferecer AGAM.
ASS.
cursos
de
qualificação GUARULHENSE
TC0085profis.p/comunidade residente DE AMPARO AO
PS/2006/0057 no entorno do AISP.
MENOR
868.250,00

Sedimentação e ampliação do
projeto
social
Trabalho,
Comunicação&Arte-realização
TC0084de oficinas de orientação
PS/2006/0061 profissional e cultural.
Conjugação de esforços das
partes para desenvolver e
manter o projeto social
"MINAS DE SONHOS", entre
as prefeituras municipais de
Confins, Lagoa Santa, Pedro
Leopoldo, Vespasiano e o
CV0088Instituto Euvaldo Lodi com a
CM/2006/0058 Infraero.
Prestação de serviços de
hospedagem e instrução para
CV0002cursos
de
formação
e
PS/2007/0001 atualização técnica.
Prestação de serviço de
encaminhamento
de
adolescente para participarem
TC0001do Programa Adolescente
CM/2008/0031 Aprendiz na Infraero.
Execução de obras e serviços
de
engenharia
para
a
implantação
do
Novo
Complexo Aeroportuário da
CV0008Grande Natal, em São Gonçalo
EG/2009/0001 do Amarante/RN.

CENT DE EST E
AÇÕES
SOLIDÁRIS DA
MARÉ-CEASM

IEL - INSTITUTO
EUVALDO LODI
INSTITUTO DE
CONTROLE DO
ESPAÇO AÉREO
- ICEA
CENTRO
DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESAESCOLA CIEE

Situação

Embora solicitado, não foi
apresentada documentação
que
comprovasse
ter
havido
análise
das
prestações
de
contas
apresentadas.
“O
convenente
não
apresentou, até o final de
2010,
relatórios
de
execução
física
e
financeira,
impossibilitando
a
produção de documentos
de análise”.
426.063,67 Embora solicitado, não foi
apresentada documentação
que
comprovasse
ter
havido
análise
das
prestações
de
contas
apresentadas.

10.785.670,66 ok

2.390.419,16 Não houve prestação de
contas

44.755.097,82 Ok
1º
BATALHÃO
DE
ENGENHARIA
DE
CONSTRUÇÃO

Manifestação do gestor35:
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“As informações apresentadas no relatório de gestão referentes ao exercício de 2011 foram
repassadas pelas áreas gestoras/sistêmicas de toda a rede INFRAERO. A Superintendência de
Contratos e Convênios – DACC com a finalidade de disciplinar as atividades referentes à
celebração, gerenciamento e prestação de contas de convênios, acordos, ajustes e congêneres,
inclusive os de natureza não financeira, celebrados no âmbito da INFRAERO, está implantando o
Manual de Procedimentos de Convênios, Acordos, Ajustes e Congêneres, que se encontra em fase
de aprovação na Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG. Após a aprovação do
Manual de Procedimentos, as informações serão centralizadas na Gerência de Convênios da Sede
e nas Gerências de Controle de Contratos e Convênios das Superintendências Regionais. Com
isso, as informações serão apresentadas de forma a demonstrar exatamente a situação de análise
dos processos de prestação de contas dos instrumentos jurídicos que tenham efetivamente o
repasse de recursos, os quais serão validados pela DACC”;

Análise da equipe:
A Unidade informa que adotará medidas para atendimento à recomendação, que deverá ser
observada por ocasião da elaboração do próximo relatório de gestão.

Evidências
- Solicitação de auditoria nº 7/2012 e respectiva resposta.
CONSTATAÇÃO 4: Atraso na revisão dos Planos Diretores Aeroportuários - PDIR
Fato:
As providências adotadas pela Infraero para revisão de seus PDIR não tem sido efetivas
para atender, com tempestividade, as necessidades de implantação da infraestrutura aeroportuária,
particularmente nos aeroportos das cidades-sede da Copa do Mundo 2014.
A Resolução ANAC nº 153/2010, de 21/6/2010, estabeleceu prazo para que os PDIR
fossem submetidos à sua aprovação: 1 (um) ano para aeroportos com movimento superior a 1
milhão de passageiros e 2 (dois) anos para demais aeroportos com voos regulares.
A Infraero, para atender a esses prazos, definiu quatro grupos de prioridade36:
“Prioridade 1 (2011): aeroportos localizados nas cidades sede da Copa do Mundo 2014(...);
Prioridade 2 (2011): aeroportos com mais de um milhão de passageiros processados em 2009 que,
de acordo com a Resolução ANAC nº 153, deverão ter seu Plano Diretor encaminhado para
aprovação da Autoridade de Aviação Civil em um prazo de 01 (um) ano (...);
Prioridade 3 (2012) aeroportos com operação regular que apresentaram em 2009 menos de um
milhão de passageiros processado que (..) deverão ter seu plano diretor encaminhado para
aprovação em um prazo de 2 anos;
Prioridade 4 (2013) aeroportos que não receberam voos regulares (...)”.

A Decisão ANAC Nº 132, de 13 de dezembro de 2011, prorrogou pelo prazo de 1 (um) ano,
a contar de 21 de junho de 2011, o prazo para apresentação do DPIR, para os aeroportos de:
(SBGR); Congonhas (SBSP); Brasília (SBBR); Salvador (SBSV); Confins (SBCF); Santos

36

CF Circ. Nº 900/DOPL(PLPD)/2011, de 12/1/2011
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Dumont (SBRJ); Curitiba (SBCT); Manaus (SBEG); Natal (SBNT); Cuiabá (SBCY); Campo
Grande (SBCG); e Galeão (SBGL).
Apresentamos, abaixo, quadro com a posição em maio/2012, conforme informação da
Gerência de Planos Diretores37:
Quadro 12 – Situação dos PDIR dos aeroportos, posição em maio/2012
Aeroporto
Empresa contratada
Prazo
Enviado à
legal
ANAC
SBBE Belém
ORGÂNICO
21/06/2011
19/07/2011
SBKG Campina Grande
ORGÂNICO
21/6/2012
SBCP Campos
ORGÂNICO
21/6/2012
SBCJ Carajás
ORGÂNICO
21/6/2012
SBFZ Fortaleza
ORGÂNICO
21/06/2011
29/06/2011
SBFL Florianópolis
ORGÂNICO
21/06/2011
01/07/2011
SBGO Goiânia
ORGÂNICO
21/06/2011
29/06/2011
SBJV Joinville
ORGÂNICO
21/6/2012
SBJU Juazeiro do Norte
ORGÂNICO
21/6/2012
16/12/2011
SBMO Maceió
ORGÂNICO
21/06/2011
29/06/2011
SBMQ Macapá
ORGÂNICO
21/6/2012
01/12/2011
SBMA Marabá
ORGÂNICO
21/6/2012
SBMK Montes Claros
ORGÂNICO
21/6/2012
SBPL Petrolina
ORGÂNICO
21/6/2012
SBPA Porto Alegre
ORGÂNICO
21/06/2011
28/04/2011
SBRF Recife
ORGÂNICO
21/06/2011
29/06/2011
SBTT Tabatinga
ORGÂNICO
21/6/2012
SBTE Teresina
ORGÂNICO
21/6/2012
16/12/2011
SBUR Uberaba
ORGÂNICO
21/6/2012
SBAR Aracaju
Morozowski/Aeroservice 21/6/2012
SBBV Boa Vista
Souza Neto
21/6/2012
SBCG Campo Grande
Morozowski Perry
21/6/2012
16/12/2011
SBCZ Cruzeiro do Sul
Planway Engenharia
21/6/2012
SBCF Confins
Morozowski/Aeroservice 21/6/2012
SBSP Congonhas
Planway
21/6/2012
SBCY Cuiabá
Themag
21/6/2012
SBCT Curitiba
Planway
21/6/2012
SBFI Foz do Iguaçu
Morozowski/Aeroservice 21/6/2012
SBGL Galeão
Morozowski/Aeroservice 21/6/2012
SBIZ Imperatriz
Concremat
21/6/2012
SBJR Jacarepaguá
Morozowski
21/6/2012
SBJP João Pessoa
Morozowski/Aeroservice 21/6/2012
SBLO Londrina
Morozowski/Aeroservice 21/6/2012
SBME Macaé
Morozowski
21/6/2012
SBEG Manaus
Themag
21/6/2012
SBNF Navegantes
Morozowski/Aeroservice 21/6/2012
SBPJ Palmas
Concremat
21/6/2012
SBBH Pampulha
Morozowski/Aeroservice 21/6/2012
SBPA Porto Alegre
Planway
21/6/2011
SBPV Porto Velho
Planway Engenharia
21/6/2012
SBRB Rio Branco
Planway Engenharia
21/6/2012
SBSN Santarém
Souza Neto
21/6/2012
SBRJ Santos Dumont
Morozowski/Aeroservice 21/6/2012
SBSL São Luís
Concremat
21/6/2012
SBUL Uberlândia
Morozowski
21/6/2012
SBKP Campinas
21/6/2011
Aprovado
37

Situação Atual
Avaliação ANAC
Em estudo
SUSPENSO
Em estudo
Avaliação ANAC
Avaliação ANAC
Avaliação ANAC
Concluído. Aguarda CTPA
Avaliação ANAC
Avaliação ANAC
Avaliação ANAC
Em estudo
Concluído. Aguarda CTPA
Em estudo
Avaliação ANAC
Avaliação ANAC
Em estudo
Avaliação ANAC
Em estudo
Etapa 3
Etapa 3
Avaliação ANAC
Etapa 3
TC assinatura
TC assinatura
Emissão OS
TC assinatura
Cancelado
TC assinatura
Etapa 3
TC assinatura
Etapa 3
TC elaboração
Etapa 3
Emissão OS
TC elaboração
Etapa 3
Cancelado
TC assinatura
Etapa 3
Etapa 3
Etapa 3
TC assinatura
Etapa 3
Etapa 3
Decisão nº 152

Resposta à Solicitação de Auditoria – COAUD – Nº 17/2012 – OS nº 2012/106
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Aeroporto

Empresa contratada

SBVT Vitória

Prazo
legal
21/6/2011

Enviado à
ANAC
ANAC
Aprovado
ANAC

SBSV Salvador
Não informado
21/6/2012
SBNT Natal
Não informado
21/6/2012
SBIL Ilhéus
Não informado
21/6/2012
SBCR Corumbá
Não informado
21/6/2012
SBHT Altamira
Não informado
21/6/2012
SBPK Pelotas
Não informado
21/6/2012
SBTF Tefé
Não informado
21/6/2012
SBUG Uruguaiana
Não informado
21/6/2012
SBSJ São José dos
Não informado
Campos
Legenda:
Aeroportos da Prioridade 1 – Cidades Sede da Copa do Mundo 2014
Fonte: Resposta à SA 17/2012

Situação Atual
ANAC,31/03/2009
Portaria nº 31/SIA,
09/02/2011
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado

Observa-se que, a menos de 1(um) mês do término do prazo estabelecido pela ANAC, 7
(sete) PDIR estavam em estudo (elaboração orgânica), 9 (nove) aguardavam elaboração ou
assinatura de contrato com empresa terceirizada para início da sua elaboração, 2 (dois) aguardavam
emissão de ordem de serviço, 1 (um) estava suspenso (elaboração orgânica), 2 (dois) tiveram os
contatos de elaboração cancelados. Para 12 (doze) deles foi informada a existência de termo de
contrato, porém sem informar a situação, e para 9 (nove) deles não foram apresentadas quaisquer
informações (possivelmente não iniciados).
Saliente-se que, dos 13 (treze) planos já apresentados à ANAC, apenas 2 (dois) já se
encontram aprovados.
Manifestação do Gestor:
“Conforme informado na CF supramencionada, a DOPL vem envidando esforços para a
atualização/revisão dos Planos Diretores Aeroportuários (PDir), em conformidade com a
legislação em vigor sobre a matéria.
Desta forma, em 2010, deu início às revisões desses documentos de planejamento conforme as
prioridades estabelecidas, de modo a atender às exigências do órgão regulador.
Assim, a DOPL já iniciou efetivamente a revisão de 35 Planos Diretores e está aguardando a
assinatura de contrato com empresa especializada para a revisão de 9 Planos Diretores. Dentre os
estudos já iniciados, 11 Planos já foram enviados à ANAC para aprovação. Além desses, dois
Planos já foram aprovados pela ANAC (Vitória e Campinas) e dois Planos já obtiveram parecer
final daquela Agência, mas aguardam parecer do EMAER (Macapá e Porto Alegre). (...)
Todavia, deve-se ressaltar que, devido a alterações no panorama regulatório da aviação civil, fezse necessário ajustes no processo licitatório iniciado em 2010 (Concorrência Nº
008/DALC/SEDE/2010), com vistas à contratação de serviços técnicos especializados para a
revisão/elaboração dos planos diretores aeroportuários, uma vez que os aeroportos concedidos à
iniciativa privada tiveram que ser retirados da contratação dos mesmos. Desta forma, essa
alteração ocasionou atraso no início dos contratos de nove Planos Diretores. A assinatura dos
mesmos está prevista para o corrente mês (maio de 2012).
(...) Apresento, a seguir, um resumo da situação atual
da elaboração dos Planos Diretores Aeroportuários:
PDir já iniciados (organicamente ou com contratos já assinados): 35;
PDir concluídos: 13;
PDir aguardando assinatura de contrato (previsão Maio/2012): 9”;
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PDir aprovados: 2 (Vitória e Campinas);
PDir concedidos à iniciativa privada: 3;
PDir aguardando definição do órgão ambiental para início das atividades: 1
Deve-se ressaltar que, de acordo com a Decisão Nº 132, da ANAC, de 13 de dezembro de 2011 o
prazo para encaminhamento à ANAC de alguns Planos Diretores Aeroportuários, que
processaram mais de um milhão de passageiros em 2009, for prorrogado para Junho/2012.
Adicionalmente, informo-vos que para os aeroportos que não contam com voos regulares, e para
os quais a ANAC não exige a elaboração de plano diretor aeroportuário, está mantida a previsão
de início dos respectivos PDir para 2013.
Em face do exposto, constata-se que a PLPD vem executando o programa previamente
estabelecido, de modo a atender as normas atualmente em vigor”.

Análise da Equipe:
A inexistência de PDIR aprovado traz prejuízos à implantação dos empreendimentos de
infraestrutura necessários, visto que, até a sua aprovação final, podem surgir necessidades,
decorrentes dos estudos para sua elaboração ou de solicitações de órgãos que os devam aprovar, que
requeiram alteração nos requisitos de projeto dos empreendimentos, como, de fato, já está
ocorrendo.
Observe-se, por exemplo, as justificativas apresentadas no Relatório de Gestão quanto à
baixa execução financeira de ações do Programa 0631:
Ação 0631.1F52.0052 - Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de
Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia (GO)
“O projeto de infraestrutura está contratado (Termo de Cooperação Técnico Financeiro - TCTF
0005-EG/2010/0001). Em decorrência das alterações no Plano Diretor do Aeroporto e do atraso na entrega
dos relatórios de geotécnica, ainda não houve desembolso financeiro”.

Tal fato demonstra que o atraso na conclusão dos PDIR tem impacto na realização das
ações necessárias à adequação da infraestrutura aeroportuária.
Manifestação do Gestor após a emissão do relatório preliminar38:
“Informo que, em julho de 2012, foram encaminhadas à Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC, para apreciação e aprovação, a revisão dos Planos Diretores dos seguintes aeroportos:
Altamira, Aracaju, Boa Vista, Campina Grande, Carajás, Cruzeiro do Sul, Imperatriz, João
Pessoa, Joinville, Macaé, Marabá, Montes Claros, Palmas, Petrolina, Porto Velho, Rio Branco,
Santarém, São Luís, Tabatinga e Uberlândia, perfazendo um total de 20 aeroportos, conforme
Planilha de Situação de Planos Diretores – 15 de agosto de 2012 , em cumprimento ao
estabelecido na CF Nº 17732/DO(DOPL)/2012, encaminhada à ANAC em 25 de junho de 2012 .
Desta forma, a INFRAERO já encaminhou à ANAC um total de 31 Planos Diretores para
aprovação. Adicionalmente, informo que os Planos Diretores dos Aeroportos de Vitória e
Campinas já estão aprovados por aquela Agência.”
Por outro lado, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que os contratos com vistas à consecução
da revisão de alguns Planos Diretores Aeroportuários, tais como, Confins, Galeão, Santos
Dumont, Curitiba, Congonhas, Cuiabá, Manaus, Londrina, Navegantes, Pampulha, Foz do Iguaçu
e Salvador somente foram celebrados em maio e junho de 2012, por motivo de atrasos nas
licitações, o que impossibilitou a INFRAERO de encaminhá-los à ANAC para apreciação e
aprovação, no prazo estabelecido pela Decisão Nº 132, no entanto, por meio da CF Nº 17726/DO
(DOPL)/2012, de 25 de junho de 2012, a INFRAERO solicitou à ANAC, prorrogação deste prazo
de entrega por mais 12 meses.
38

CF Nº 24560/DOPL/2012, de 21/8/2012
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No mesmo prazo, serão encaminhadas à ANAC a revisão dos Planos Diretores dos Aeroportos de
São José dos Campos, Corumbá, Tefé, Pelotas, Uruguaiana e Criciúma, que estão sendo
realizadas organicamente.
Com relação às obras nos aeroportos da INFRAERO, informamos que celebramos junto à ANAC
um compromisso de incluir nas diretrizes de desenvolvimento dos Planos Diretores em revisão
todos os projetos e obras em andamento - Ata da 13ª Reunião de Coordenação ANAC-INFRAERO,
de 18 de novembro de 2010, item 3, parágrafo terceiro”.
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Quadro 30 – Situação da elaboração dos Planos Diretores Aeroportuários - PDIR
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Análise da equipe:
Não obstante esforços envidados no sentido de ter sido encaminhados 20 (vinte) Planos
Diretores Aeroportuários – PDir à ANAC, restou pendente de implantação os referentes aos
aeroportos de Confins, Galeão, Santos Dumont, Curitiba, Congonhas, Cuiabá, Manaus, Londrina,
Navegantes, Pampulha, Foz do Iguaçu e Salvador, ou seja, das Cidades-Copa do Mundo 2014,
objeto da presente recomendação.
Segundo a Infraero, foi solicitado prorrogação de prazo, em 25/6/2012, por mais 12 (doze)
meses à ANAC, para a conclusão dos PDir relativos aos aeroportos citados. Contudo, não constou
da documentação encaminhada a esta CISET, manifestação daquela Agência acerca do assunto.
Dessa forma, mantemos a recomendação no sentido de que deva promover ações
prioritárias para conclusão da revisão dos Planos Diretores Aeroportuários – PDIR, particularmente
os da Prioridade 1 – Cidades Sede da Copa do Mundo 2014, de modo a evitar atrasos nas obras
decorrentes do surgimento, no processo de elaboração dos planos, caso este se delongue, de
necessidades que alterem obras ou projetos já em andamento.
Evidência:
- CF Nº 24560/DOPL/2012, de 21/8/2012.
CONSTATAÇÃO 5: Ausência de realização de inventários e de reavaliações periódicas do
patrimônio imobiliário.
Fato:
A Infraero não tem realizado reavaliações periódicas de seus bens imóveis próprios nem
dos bens imóveis da União sob sua responsabilidade.
Também não realiza inventário de seus bens imóveis regularmente. Considerando o
processo de concessão de três aeroportos à iniciativa privada (Guarulhos, Viracopos e Brasília),
constituiu comissões de Inventário, por meio dos atos Administrativos nº 912/SRSP(FISP)/2011 de
2/8/2011, 913/SRSP(FISP)/2011, de 2/8/2011 e 962/SRCO/2011, de 6/9/2011.
Os trabalhos, entretanto, restringiram-se aos três aeroportos a serem concedidos.
Caracterizaram os bens imóveis existentes nos sítios aeroportuários, porém não contemplaram a
avaliação do valor de mercado desses bens.
Dessa forma, a Empresa não dispõe de informações acerca do valor de seu patrimônio e,
para a grande maioria de seus aeroportos, sequer dispõem de inventário atualizado das
características dos bens a eles incorporados.
Tal situação assume grande relevância, considerando que se avizinham novos processos de
concessão. A Empresa está colocando à disposição de terceiros, para exploração, um patrimônio de
grandes proporções, sem conhecer seu real valor.
A Norma Interna NI 8.04B-ADP estabelece:
“8 - Compete aos Aeroportos:
a) manter controle atualizado, através de inventário anual, das benfeitorias realizadas em
terrenos da União que serão incorporadas ao seu patrimônio”;(grifo nosso)
“7 - Compete às Gerências Financeiras das Superintendências Regionais e dos Aeroportos
subordinados à Diretoria Executiva:
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e) realizar, sempre que necessário, a avaliação dos imóveis da Superintendência Regional e
dependências subordinadas, por meios orgânicos ou contratados”;
“9 - Compete à Comissão de Exame e Avaliação:
a) examinar e avaliar os bens no momento de sua incorporação ao ativo da Empresa quando
estiverem sem valor declarado, ou com valor abaixo de mercado no momento de sua baixa do
cadastro patrimonial, ou a qualquer momento a critério da Empresa”.

Entendemos que a concessão de aeroportos a terceiros se constitui em um momento no
qual se faria necessária a reavaliação dos bens.
Manifestação do Gestor39:
“Inicialmente é necessário informar que a alínea ‘a)’ do item 8, da NI 8.04/B (ADP) trata de
controle dos bens construídos por terceiros para reversão ao patrimônio da União.
A Infraero não é a gestora dos imóveis da União, ela detém apenas a sua ‘administração’,
conforme termo de entrega. Cabe ao Gestor Patrimonial realizar o inventário dos bens da União
sob sua responsabilidade, no caso o Comando Aéreo Regional – COMAR”.

Análise da equipe:
De fato, o item 8, alínea a), estabelece:
“8 - Compete aos Aeroportos:
a) manter controle atualizado, através de inventário anual, das benfeitorias realizadas em terrenos
da União que serão incorporadas ao seu patrimônio”;

Entretanto, entendemos tratar-se de uma boa prática que para o controle dos bens próprios
e dos já incorporados ao patrimônio da União também sejam realizados inventários em intervalos
regulares.
Quanto à responsabilidade do COMAR, enquanto titular dos bens, em promover o
inventário, salientamos que a Infraero detém a guarda dos bens. Portanto, a “administração” a ser
exercida pela Empresa sobre eles inclui, entre outros controles, a realização de inventários
periódicos.
O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86) estabelece:
“Art. 36. Os aeródromos públicos serão construídos, mantidos e explorados:
I - diretamente, pela União;
II - por empresas especializadas da Administração Federal Indireta ou suas subsidiárias,
vinculadas ao Ministério da Aeronáutica;
III - mediante convênio com os Estados ou Municípios;
IV - por concessão ou autorização.
Art. 38. Os aeroportos constituem universalidades, equiparadas a bens públicos federais,
enquanto mantida a sua destinação específica, embora não tenha a União a propriedade de todos
os imóveis em que se situam”.
A Lei nº 5.862/72 dispõe:
“Art. 2o A Infraero terá por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e
comercialmente a infraestrutura aeroportuária que lhe for atribuída pela Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República”. (Redação dada pela Lei nº 12.462, de 2011) (grifo nosso).

39

CF nº 25398/DFCT/(CTPA)/2012, de 28/8/2012
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Cada um dos aeroportos teve seus bens transferidos à guarda da Infraero, como
demonstram, por exemplo, as portarias citadas a seguir:
A Portaria nº 90/GM5 (Ministério da Aeronáutica) - transfere a jurisdição técnica,
administrativa e operacional dos Aeroportos Augusto Severo (RN) Navegantes (SC ), Londrina
(PR), Bacacheri (PR), Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Montes Claros (MG), Santarém (PA),
Altamira (PA), Cruzeiro do Sul (AC), Tabatinga (AM), Tefé (AM) à Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária – Infraero:
Art 3º - Os bens móveis e imóveis, as instalações e os equipamentos pertencentes à União,
localizados nas áreas sob jurisdição da Infraero, ficarão sob a responsabilidade e guarda da
Empresa, com exceção dos que estejam sob a guarda, ou carga dos Serviços Federais que operam
no aeroporto (...)”

A Portaria nº 102/GM5 (Ministério da Aeronáutica) - transfere para a Infraero a jurisdição
técnica, administrativa e operacional dos seguintes Aeroportos: Marechal Rondon – Cuiabá (MT);
Tirirical – São Luiz (MA); Goiabeiras – Vitória (ES); Campo Grande – Campo Grande (MS);
Teresina – Teresina (PI); Corumbá – Corumbá (MT); Santa Maria – Aracajú (SE); Palmares –
Maceió (AL).
Art 3º - todos os bens móveis e imóveis, as instalações e os equipamentos pertencentes à União,
localizados nas áreas sob a jurisdição da Infraero que estejam sob a guarda, ou carga, de órãgoa
do
Ministério
da
Aeronáutica, serão transferidos até 3 de maio de 19745, para a responsabilidade e carga da
Empresa mediante Termos de Entrega e Recebimento”

A Portaria Nº 120-GM-5 (Ministério da Aeronáutica) - transfere para a Infraero a
jurisdição técnica, administrativa e operacional dos seguintes Aeroportos: 1 - Val de Cans (Belém);
2 - Pampulha (Belo Horizonte); 3 - Carlos Prates (Belo Horizonte); 4-Boa Vista (Boa Vista); 5 Afonso Pena (Curitiba); 6 - Hercílio Luz (Florianópolis); 7 - Foz do Iguaçu (Foz do Iguaçu); 8 Pinto Martins (Fortaleza); 9 - Santa Genoveva (Goiânia); 10 - Joinville (Joinville); 11. - Salgado
Filho (Porto Alegre); 12 - Guararapes (Recife); 13 - Dois de Julho (Salvador).
“Art. 2º - Os bens móveis e imóveis, as instalações e os equipamentos pertencentes à União,
localizados nas áreas sob a jurisdição da INFRAERO, ficarão sob a responsabilidade e guarda da
Empresa, com exceção dos que estejam sob a guarda, ou carga, dos Serviços Federais que operam
nos Aeroportos (...)”

Evidências:
- Inventário de Bens Patrimoniais Imóveis – Informações patrimoniais relacionadas ao sítio
aeroportuário do SBBR exercício 2011;
- Inventário de Bens Imóveis – Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Gov.
André Franco Montoro; e
- Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos – Cadastro Patrimonial.
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EM BRANCO
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO II AO RELATÓRIO Nº 05/2012 - DEMONSTRATIVO DAS CONSTATAÇÕES DE
CARÁTER FORMAL
CONSTATAÇÃO 1: Cessão de empregados para exercício de mandato eletivo, com ônus para
Infraero, em quantitativo superior ao estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho.
Fato:
A liberação de empregado para exercício de mandato eletivo é prevista nas normas internas
da Infraero e no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT vigente.
O Manual de Procedimentos MP 18.14, que trata da Cessão de Empregados e Requisição
de Profissionais estabelece:
6.1 - A cessão de empregados do Quadro de Cargos Regulares da INFRAERO far-se-á, somente,
mediante o cumprimento das seguintes condições:
(...)
d) para atender aos seguintes casos:
1. INFRAPREV (parágrafo único, art. 7º , Lei Complementar 108/2001),
2. SINA (conforme Acordo Coletivo em vigor e § 2º , art. 543, CLT)”.

O § 2º , art 543 da CLT estabelece: “Art. 543 – O empregado eleito para cargo de
administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação
coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou
mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais”.
(...)
§ 2º - Considera-se de licença não remunerada , salvo assentimento da empresa ou cláusula
contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a
que se refere este artigo”.

O Acordo Coletivo prevê:
“Cláusula 78 – Liberação de Dirigentes Sindicais
A Infraero assegurará a liberação em tempo integral de 16 (dezesseis) empregados, detentores
de mandato eletivo no SINA, indicados pelo SINA, com ônus para a Infraero, obrigando-se o
SINA a designar e manter 01 (um) dos cedidos, em cada Superintendência Regional da Infraero,
como disposto na Cláusula 73 deste Instrumento” (grifo nosso).
DOCS/2310/201201194final[1]
Pág. 55/161

REVIS

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PRESIDENCIA.GOV.BR

Assim, embora sejam eleitos representantes em todos os aeroportos, o acordo coletivo
assegura a liberação, com ônus para Infraero, de apenas 16 empregados. Os demais permanecem
em suas atribuições junto à Empresa, conciliando-as com as suas atividades sindicais.
O empregado Severino Antônio de Macedo havia sido eleito para compor o Conselho
Fiscal daquele sindicato em 29/3/2008, conforme ata de eleição constante às fls. 86-90, do
processo 16801/01. Logo após a eleição, o empregado havia ficado à disposição do sindicato,
porém, ainda em 2008, conforme ofício OFE/117/PRES/SINA/2008, de 01 de dezembro de
2008, retornou às suas atividades na Infraero:
“ O SINA – Sindicato Nacional dos Aeroportuários, vem por meio deste informar que o
empregado Severino Antonio de Macedo – diretor da entidade, retornou as suas atribuições na
empresa a partir de 28 de novembro de 2008. Portanto, o mesmo não estará mais a disposição
do SINA nos termo da Cláusula 53 do Acordo Coletivo de Trabalho”.

Em novembro de 2011, o empregado foi novamente cedido ao Sindicato Nacional dos
- SINA. Quanto a esta liberação, a Empresa apresentou o ofício
OFE/110/PRES/SINA/2011, de 4/11/2011, nos seguintes termos:
Aeroportuários

“Conforme entendimentos mantidos com o Senhor Diretor de Administração da Infraero,
informamos que o dirigente sindical, Sr. Severino Antonio de Macedo, matrícula 94341-98, está
liberado de suas funções na Empresa no período de 01 de novembro de 2011 a 31 de janeiro de
2012. Assim, solicitamos dar conhecimento à Dependência de lotação do referido empregado,
para regularização de sua frequência.

Ocorre que as dezesseis liberações asseguradas no acordo coletivo já haviam sido
concedidas, como evidencia o ofício OFE /128/PRES/SINA-2011, de 7/12/2011:
“O SINA- Sindicato Nacional dos Aeroportuários vem por meio deste, encaminhar a V.Sa., a
relação dos empregados Dirigentes Sindicais liberados, e que tiveram freqûencia integral no mês
de novembro de 2011, das atividades profissionais para o exercício exclusivo das atividades
sindicais, nos termos da cláusula 77º do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, conforme segue:
(...)

O ofício continha uma relação com 16 empregados, não constando o Sr. Severino da
relação. Assim, a cessão do empregado com ônus extrapolou o quantitativo estabelecido no acordo.
Evidências:
- ata de eleição de fls. 86 a 90 do processo 16180/01;
- ofício OFE/117/PRES/SINA/2008, de 01 de dezembro de 2008;
- ofício OFE/110/PRES/SINA/2011, de 4/11/2011; e
- ofício OFE/128/PRES/SINA - 2011
CONSTATAÇÃO 2: Falhas na formalização do termo de convênio TC nº 001 CI 2011/0019
Fato 1: Ausência de participação do ente federado como interveniente
A Infraero possui convênios com diversas Corporações de Bombeiros Militares, para
operação de serviços de prevenção e combate a incêndio em alguns de seus aeroportos.
Foi objeto de exame, nesta auditoria, o termo de convênio TC nº 001 CI 2011/0019,
firmado em 5/9/2011, tendo por objeto “a operação dos serviços especializados de Prevenção,
Salvamento e Combate a Incêndios em aeronaves e nas instalações aeroportuárias sob a
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administração da INFRAERO, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, configurando uma
conjunção de esforços para a realização de ações visando a segurança das instalações e dos
usuários desse aeroporto”.
Considerando o vencimento do convênio anterior, a Infraero, em 27/5/2011, consultou40 o
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso quanto ao interesse de firmar novo
convênio, e este manifestou-se favoravelmente41, apresentando proposta de valor para atendimento
ao serviço. Foi apresentado Plano de Trabalho (fls 50- da PEC 960), no qual constou como
proponente a Secretaria de Estado de Segurança Pública – CNPJ 03.507.415/0028-64.
No termo de convênio firmado, bem como no termo aditivo de 4/4/2012, a qualificação do
convenente foi assim descrita: “O Estado do Mato Grosso, CNPJ nº 04.341.359/0001-83,
doravante designado como ESTADO, representado neste ato pelo Secretário de Estado de
Segurança Pública, (...) e pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Mato
Grosso, (...)”.
O CNPJ citado no termo de convênio, 04.341.359/0001-83, pertence ao Fundo de
Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar, e não ao Estado de Mato Grosso. Às fls. 165170 da PEC 960 foi anexada nova documentação de comprovação de regularidade fiscal, datada de
9/1/2012, agora em nome do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar.
O § 5º do art. 1º da IN STN 01/97 estabelece:
“§ 5º Na hipótese de o convênio vir a ser formalizado com órgão ou entidade dependente de ente
da Federação, o estado, Distrito Federal ou município deverá participar como interveniente e seu
representante também assinará o termo de convênio”.

Salientamos que a observação desse dispositivo foi recomendada no relatório de Auditoria
de Gestão nº 102/2011/GEAU/CISET-MD.
O CNPJ do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar (04.341.359/000183, citado no termo de convênio e em seu aditivo) consta do CAUC como “CNPJ inexistente” e o
da Secretaria de Segurança Pública (03.507.415/0028-64, citado no plano de trabalho) consta do
Cauc como vinculado ao CNPJ principal do Governo do Estado do Mato Grosso (03.507.415/000144).
Art. 2º O número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) que representará
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na qualidade de pessoa jurídica de direito público,
para fins do disposto no § 1º do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 2011, e no
parágrafo único do art. 16, no § 5º do art. 21, e no § 2º do art. 32 da Resolução do Senado Federal
nº 43, de 21 de dezembro de 2001, será o número correspondente ao "CNPJ Interveniente" de cada
ente federativo, constante do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias
(CAUC), de que trata a Instrução Normativa STN nº 2, de 2 de fevereiro de 2012, DOU de
6/2/2012, disponível no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) na Internet, no endereço
<http://www. s t n . f a z e n d a . g o v. b r > .
§ 1º O número de inscrição a que se refere o caput passará a ser identificado como Número de
Inscrição Principal no CNPJ.
(...)
Art. 3º Para efeitos do disposto no § 2º do art. 32 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001,
todos os números de inscrição das unidades administrativas ou órgãos da Administração Pública
40
41

CF Nº 751/SBCY(CYOP)/2011, de 27/5/2011 (fls. 1 da PEC 960)
Ofício nº 139/GabCmdo/2011, de 15/7/2011
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Direta que não possuem personalidade jurídica própria serão vinculados ao Número de Inscrição
Principal do respectivo ente da Federação no CNPJ.
Parágrafo único. A vinculação de que trata o caput não inclui as inscrições correspondentes às
pessoas jurídicas de direito público ou privado da Administração Pública Indireta dos entes da
Federação, nem os respectivos fundos públicos”.

Não constam do processo examinado documentos que comprovem que os signatários do
termo do convênio e do seu aditivo tinham procuração para representar o Governo do Estado.
Diante do exposto, entendemos que o comando da Instrução Normativa STN nº 2 não foi
observado, visto que o CNPJ utilizado para firmatura do convênio não é o CNPJ principal do ente
federado, e este não figurou como interveniente.
Evidências:
- Plano de Trabalho;
- Termo de Convênio nº 001 CI 2011/0019; e
- Termo Aditivo nº 001 CI 2012/0019.

Fato 2 : Falhas na comprovação da regularidade fiscal do convenente
Verificamos falhas na comprovação da regularidade fiscal para assinatura do nº 001 CI
2011/0019, firmado em 5/9/2011.
Quanto do recebimento do plano de trabalho, foram anexados à PEC 960, como
comprovantes de regularidade fiscal, os seguintes documentos, de 24/8/2011, em nome do Fundo
Estadual de Segurança Pública–CNPJ 04.236.167/0001-07: CRF-FGTS, CND contribuições
previdenciárias e comprovante de consulta ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados –
CADIN.
Foi também anexado comprovante de consulta ao CAUC, porém apenas página que consta
a relação de CNPJs vinculados ao CNPJ principal. Não foram anexadas páginas que comprovassem
a regularidade do ente junto ao CAUC.
Em consulta realizada por esta equipe, em 16/7/2012, verificamos que o Estado de Mato
Grosso não possuía, em 5/9/2011, data da assinatura do convênio, nenhuma restrição.
Entretanto, às fls. 165-170 da PEC 960, foi anexada nova documentação de comprovação
de regularidade fiscal, datada de 9/1/2012, agora em nome do Fundo de Reequipamento do
Corpo de Bombeiros Militar:
- Inscrição CNPJ;
- Certidão Conjunta Negativa RFB;
- CND INSS;
- CRF; e
- Consulta ao CADIN.
A título de consulta ao CAUC, anexou tela com os dizeres “Não existe(m) registro(s) para
a seleção efetuada”. O documento não comprova regularidade e não informa o CNPJ utilizado para
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consulta. Em consulta realizada por esta equipe, em 16/7/2012, para o CNPJ 04.341.359/000183, retornou o resultado: “CNPJ INEXISTENTE”, conforme tela abaixo:
__ SIAFI2011-TRANSF-CAUC-CONCAUC (CONSULTA CAD. UNICO DE CONVENENTES)_________
16/07/12 18:01
USUARIO : MONICA

ENTIDADE
UF
: __
MUNICIPIO : ____
CNPJ

: 04341359000183

MUNICIPIOS DA UF: __

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=RELACAO DE CNPJ
(0006) CNPJ INEXISTENTE

Manifestação do Gestor:
Não houve manifestação.
Evidências:
- Consulta ao Cauc de fls. 165-170 da PEC 960.
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EM BRANCO
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO III AO RELATÓRIO Nº 05/2012 - INFORMAÇÕES
INFORMAÇÃO 1: Avaliação dos resultados quantitativos da gestão
O detalhamento da execução financeira de cada uma das ações vinculadas aos programas
que integram o orçamento de investimento da Infraero e as justificativas apresentadas pela Empresa
estão contidos em seu relatório de gestão. Apresentamos, no quadro 12 abaixo, a avaliação desta
Secretaria quanto às possíveis causas da baixa execução financeira das ações.
Quadro 13 – Causas que possivelmente impactou a execução financeira das ações
AÇÃO
0631.1F52.0052

DESCRIÇÃO
Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de
Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de
Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia (GO)

ORÇADO

REALIZADO

%

14.443.648

6.517.584

45,12

Possíveis causas:
Falhas na atuação de empresa contratada (execução)
Demandas judiciais
Readequações de projeto com alterações de suas características
AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO %
Construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto
0631.1F53.0016
8.520.335
2.613.442
30,67
Internacional de Macapá (AP)
Possíveis causas: Falhas de planejamento (compatibilização de projetos)
Atrasos decorrentes da atuação da Infraero (atrasos na preparação e/ou na realização de licitações)
AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO %
Construção do Terminal de Passageiros, de Sistema de
0631.1F56.0042 Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso 10.759.040
5.675.275
52,75
Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC)
Possíveis causas: Falhas na atuação de empresa contratada (elaboração de projetos)
Falhas decorrentes da atuação da Infraero (atrasos na preparação e/ou na realização de licitações)
AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO %
Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros
0631.1F59.0053
14.442.475
6.410.337
44,39
do Aeroporto Internacional de Brasília (DF)
Possíveis causas: Atrasos e falhas técnicas por parte da empresa de elaboração de projetos
Alterações de especificações durante a fase de elaboração dos projetos, denotando falhas no planejamento/estudos
preliminares.
AÇÃO

DESCRIÇÃO
Construção de Torre de Controle do Aeroporto
0631.1J92.0029
Internacional de Salvador (BA)
Possíveis causas: Atraso devido a atendimento a demanda do TCU e MPU
AÇÃO
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%

%

Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de
Macrodrenagem do Aeroporto Internacional Curitiba
(PR)
Possíveis causas: Falhas na atuação da empresa contratada (execução)
0631.1J93.0041

27.415.877

AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO
Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de
0631.1J95.0032 Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória
12.949.863
(ES)
Possíveis causas: Readequações de projeto com alteração de suas características
Falhas na atuação da empresa contratada (execução)
Demanda judicial

18.713.008

68,26

REALIZADO

%

9.069.773

70,04

AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO %
Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal
0631.1J98.0051 de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá
2.193.329
1.406.835
64,14
(MT)
Possíveis causas: Alterações das características do empreendimento após o início da elaboração dos projetos (falhas
no planejamento)
AÇÃO

DESCRIÇÃO
Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios
0631.1J99.0035
do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)
Possíveis causas: Depende de decisão judicial.
AÇÃO

DESCRIÇÃO
Implantação de Quatro Pontes de Embarque no
0631.1K02.0026
Aeroporto Internacional de Recife (PE)
Possíveis causas: Falhas decorrentes da atuação da empresa contratada.

ORÇADO

REALIZADO

74.813.414

33.715.172

ORÇADO

REALIZADO

%

6.126.869

4.173.197

68,11

REALIZADO

%

41.894.033

62,64

AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO
Construção do Complexo Logístico do Aeroporto
0631.1M33.0043
66.875.413
Internacional de Porto Alegre (RS)
Possíveis causas: Falhas decorrentes da atuação da empresa contratada (execução)
Readequações de projeto com alteração de suas características
AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO
Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de
0631.1O00.0035
800.000
Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)
Possíveis causas: Falhas na atuação da empresa contratada (projetista)
Falhas na atuação da Infraero (análise e recebimento de projetos com inadequações)
Readequação de projetos para correção de falhas
Processo de concessão do aeroporto, que postergou definições relativas ao empreendimento.
AÇÃO

DESCRIÇÃO
Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de
0631.1P52.0022
Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)
Possíveis causas: Paralisação da obra pela contratada
Demanda judicial
AÇÃO

%
45,07

%
-

ORÇADO

REALIZADO

%

7.211.680

2.229.822

30,92

REALIZADO

%

2.313.491

46,27

DESCRIÇÃO
ORÇADO
Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto
0631.1P63.0033
5.000.000
Internacional do Galeão (RJ)
Possíveis causas: Falhas decorrentes da atuação da empresa contratada (execução)
Readequação de projetos
AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO %
Ampliação da Infraestrutura Aeroportuária do
0631.7H34.0035
11.216.112
3.623.346
32,30
Aeroporto Internacional de Campinas (SP)
Possíveis causas: Processo de concessão do aeroporto, que postergou definições relativas ao empreendimento.
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AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO
Construção de Viaduto Sobre Via de Acesso no
0631.106A.0053
1.500.000
Aeroporto Internacional de Brasília (DF)
Possíveis causas: Falhas decorrentes da atuação da contratada (elaboração de projetos)

REALIZADO

%

928.135

61,88

AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO %
Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios
0631.10Z3.0035
3.397.754
do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa
Possíveis causas: Processo de concessão do aeroporto, que postergou definições relativas ao empreendimento.
AÇÃO

DESCRIÇÃO
Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional
0631.10Z4.0035
Viracopos - Campinas (SP)
Possíveis causas: Depende de emissão de Decreto pelo governo local
Falhas na atuação de empresa contratada (projetista)

ORÇADO

REALIZADO

%

23.554.768

9.950.476

42,24

REALIZADO

%

6.318.493

20,36

REALIZADO

%

381.141

63,52

AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do
0631.10ZA.0031
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
31.039.623
(MG)
Possíveis causas: Falhas na atuação de empresa contratada (fornecedor de equipamentos)
Falhas na atuação da Infraero (atraso na elaboração de termos de referência e orçamentos)
Readequações de projeto
AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO
Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do
0631.10ZD.0015
600.000
Aeroporto de Santarém (PA)
Possíveis causas: Falhas na atuação da Infraero (prorrogação aparentemente imotivada)
AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO %
Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de
0631.10ZE.0022
2.273.822
420.570
18,50
Aeronaves do Aeroporto de Teresina (PI)
Possíveis causas: Falhas na atuação da Infraero (atraso na análise e aprovação de estudos preliminares)
Readequações de projetos alterando suas características
AÇÃO

DESCRIÇÃO
Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto
0631.12LB.0041
Internacional de Curitiba (PR)
Possíveis causas: Falhas na atuação de empresa contratada (projetista)
AÇÃO

DESCRIÇÃO
Construção da Torre de Controle do Aeroporto
0631.12LC.0026
Internacional de Recife (PE)
Possíveis causas: Falhas na atuação de empresa contratada (projetista)

ORÇADO

REALIZADO

%

1.547.420

317.957

20,55

ORÇADO

REALIZADO

%

-

-

-

AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO %
Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do
0631.12LD.0029
2.711.000
462.558
17,06
Aeroporto Internacional de Salvador (BA)
Possíveis causas: Falhas na atuação de empresa contratada (projetista)
Descompasso entre cronograma de contrato de fiscalização e cronograma do contrato a ser fiscalizado.
AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO %
Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do
0631.12LE.0035
62,46
Aeroporto Internacional de Campinas (SP)
6.365.356
3.976.113
Possíveis causas: Falhas na atuação da Infraero (atrasos na preparação e/ou na realização de licitações)
AÇÃO

DESCRIÇÃO
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e
0631.12LF.0043 Pátio de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Porto
Alegre (RS)
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Possíveis causas: Falha na atuação da Infraero (atraso no processo de contratação)
Falha na atuação de empresa contratada (fiscalização)
AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO
Reforma e ampliação do Sistema de Pistas e Pátios de
0631.12NB.0031
983.319
Aeronaves do Aeroporto Internacional de Confins (MG)
Possíveis causas: Atraso na obtenção de licenças ambientais
Falha na atuação da Infraero (atrasos na preparação e/ou na realização de licitações)
AÇÃO

DESCRIÇÃO
Construção do Terminal de Cargas Modular Estruturado
0631.12OL.0035
no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)
Possíveis causas: Falhas na atuação de empresa contratada (execução)
Concessão do aeroporto
AÇÃO

DESCRIÇÃO

0631.4099.0020
Região Nordeste
Possíveis causas: Dificuldades na condução de processos de contratação
AÇÃO

DESCRIÇÃO

0623.2041.0010
Região Norte
Possíveis causas: Dificuldades na condução de processos de contratação
Readequações de projeto
AÇÃO

DESCRIÇÃO

0623.2041.0020
Região Nordeste
Possíveis causas: Dificuldades na condução de processos de contratação
Falhas de planejamento
Readequações de projeto
AÇÃO

DESCRIÇÃO

0623.2041.0030
Região Sudeste
Possíveis causas: Falhas por parte de empresas contratadas (execução)
Falhas de planejamento
AÇÃO

DESCRIÇÃO

REALIZADO

%

35.666

3,63

ORÇADO

REALIZADO

%

4.200.000

190.305

4,53

ORÇADO

REALIZADO

%

44.690.346

23.768.406

53,18

ORÇADO

REALIZADO

%

2.669.738

583.719

21,86

ORÇADO

REALIZADO

%

4.939.099

1.306.357

26,45

ORÇADO

REALIZADO

%

16.640.899

8.030.953

48,26

ORÇADO

REALIZADO

%

3.663.584

53,62

REALIZADO

%

0623.2041.0040
Região Sul
6.832.896
Possíveis causas: Readequações de projeto
Falha na atuação da Infraero (atrasos na preparação e/ou na realização de licitações)
AÇÃO

DESCRIÇÃO

ORÇADO

0623.2041.0050
Região Centro-Oeste
7.327.543
1.721.582
Possíveis causas: Falha na atuação da Infraero (atrasos na preparação e/ou na realização de licitações)

23,49

AÇÃO

DESCRIÇÃO
ORÇADO REALIZADO %
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
0807.4103.0001
70.675.203
45.096.516
63,81
Informação e Teleprocessamento – Nacional
Possíveis causas: Falha na atuação da Infraero (atrasos na preparação e/ou na realização de licitações)

As justificativas do gestor à baixa execução estão contidas no item 4 do Relatório de
Gestão a Unidade.
INFORMAÇÃO 2: Indicadores de gestão
A Unidade, na forma da metodologia empregada (BSC – Balanced Scorecard) definiu
objetivos estratégicos, vinculou a eles indicadores de mensuração, estabeleceu metas de
desempenho e definiu iniciativas a serem implementadas visando o alcance das metas.
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Nossa avaliação baseou-se nas informações contidas no relatório de gestão, e abordou os
aspectos contidos no item 3 do Anexo III da DN TCU nº 117/2011.
No que diz respeito à adequação dos indicadores aos objetivos, manifestamo-nos:
a)Objetivo PI-02: Elevar os padrões de qualidade dos serviços aeroportuários e de navegação
aérea. Em nossa opinião, os indicadores empregados são poucos e limitados a aspectos
pontuais, não são suficientes para atingir o objetivo.
b)Objetivo PI-05: Garantir a excelência na relação com o cliente. O indicador PI-05-1 cumpre o
objetivo. Já o indicador PI 05-2 (percentual de terminais de carga com central de
atendimento ao cliente implementada), isoladamente, não é eficiente, pois verifica apenas
um aspecto do negócio (terminais de carga).
c)Objetivo PI-08: Ter custos competitivos. Os indicadores PI 08.1, PI 08.2, PI 08.4 (despesa
operacional da sede, despesa por UPA e despesas das superintendências regionais)
comparam unidades entre si, mas não refletem os custos globais da empresa. O indicador PI08.3 (passageiros por empregado) considera apenas um componente do custo (pessoal). O
indicador PI-08.2 representa bem, pois considera a despesa operacional total em relação à
demanda de passageiros, tonelagem de carga e aeronaves.
d)Objetivo PI-11: Promover a integração e o desenvolvimento regional, nacional e internacional
– O único indicador (PI-11.1 – Número de aeroportos com processo de integração da ASA,
do PZP e do PZR ao PDU) não é suficiente para cumprir o objetivo. Mede integração apenas
a nível municipal, e não mede desenvolvimento.
Para os demais objetivos, consideramos que os indicadores utilizados pela Unidade são
adequados.
A respeito das metas estabelecidas para cada um dos indicadores, observamos situações em
que poderia ter havido uma atuação mais eficaz por parte da Unidade, a saber:
a) estabelecimento de metas inferiores ao que a legislação exige para as situações que se
pretende medir. O fato foi observado nos indicadores PI-01-5 – Percentual de aeroportos adequados
aos padrões de acessibilidade e PI-10.1 – Percentual de aeroportos com Licenças Ambientais de
Operação. Por se tratar de requisito obrigatório, a meta estipulada para esses indicadores deveria ter
sido de 100%;
b) estabelecimento de metas pouco ambiciosas, inferiores às necessidades de bem gerir os
interesses da empresa. Nessa situação inserem-se os indicadores: PI-03-1 – Percentual de realização
dos investimentos previstos na LOA, cuja meta proposta para 2011 foi de 85%; AC-04.4 – Número
de acidentes de trabalho, que teve por meta para 2011 “reduzir 20%”, e apenas para 2013 a meta foi
estipulada para “zero”; PI-01.1, PI-01.4, PI-01.5 e PI-01.6 – Índice de disponibilidade de
subsistemas críticos (os dois últimos se referem a sistemas das áreas de segurança e de navegação
aérea, cujo funcionamento é imprescindível), que somente para 2013 teve por meta 100%; PI-07.5 –
Percentual de atendimento às práticas de Ética estabelecidas pela Comissão de Ética Pública, cuja
meta para 2011 foi de apenas 70%.
c) Indicadores com metas “a definir”: AC 02-2, AC 02.3, AC 02-5, PI 03.4, PI-03.5, PI
04.1, PI 08.4, PI 08.5.
d) Indicadores com metas genéricas, “aumentar” ou “reduzir”: PI 02.2 Pi 03.6, PI03.7, PI
08.3, PI 12.2, CS 02.1 a 02.5
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O Quadro 14 representa a avaliação da equipe quanto a uma amostra dos principais
indicadores integrantes do mapa estratégico 2011-2013, frente aos aspectos contidos no item 3 do
Anexo III da DN TCU nº 117/2011:
Quadro 14 – Avaliação dos indicadores segundo os critérios solicitados na DN TCU nº 117/2011
Indicador: AC-01.1- Percentual de empregados e gestores avaliados por competência
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Não
Foi descrito como resultado esperado:
que a UJ pretende medir e de refletir
“Identificação dos gaps que irão subsidiar os Programas de
os resultados das intervenções
Treinamento da empresa”. O indicardor, isoladamente, não
produz esse resultado, pois mede apenas a quantidade de
avaliações, sem medir o resultado dessas avaliações e comparalos ao nível desejado.
b) Capacidade de gerar séries históricas
Não
Avaliado pela primeira vez
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: AC-01.2- Percentual de redução dos gaps de competências dos empregados orgânicos.
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Sim
-que a UJ pretende medir e de refletir
os resultados das intervenções
a) Capacidade de gerar séries históricas
Não
-b) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-c) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-d) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: AC -02.1- Percentual de realização das fases do projeto de implantação do Sistema Integrado de
Gestão Empresarial – SIGE (ERP).
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Não
A unidade de medida utilizada é “fase do projeto”. Como cada
que a UJ pretende medir e de refletir
uma das fases pode ter um esforço e duração diferentes, o
os resultados das intervenções
percentual de fases realizadas pode não refletir adequadamente o
andamento do projeto. Alterações no projeto, com inclusão ou
exclusão de fases podem gerar distorções nos dados já obtidos.
b) Capacidade de gerar séries históricas
Sim
-c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: AC 02-3 – Número de projetos estratégicos executados
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Sim
-que a UJ pretende medir e de refletir
os resultados das intervenções
b) Capacidade de gerar séries históricas
Não
O rol de projetos estratégicos vem sendo atualizado, o que é
salutar, pois as necessidades do negócio são dinâmicas. A série
histórica, entretanto, fica prejudicada.
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: PI-01.1 – Índice de disponibilidade de subsistemas críticos
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação Em parte Trabalha a média ponderada dos índices de disponibilidade das
que a UJ pretende medir e de refletir
diversas áreas. A atribuição de pesos a cada área contém certo
os resultados das intervenções
grau de subjetividade.
b) Capacidade de gerar séries históricas
Não
No painel estratégico 2012-2015 o indicador deixou de ser
aplicado
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-DOCS/2310/201201194final[1]
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d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: PI 02.2 – Índice de não-conformidades em auditorias/inspeções externas nacionais e internacionais
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Não
A fórmula considera o percentual de aeroportos que reduzirem o
que a UJ pretende medir e de refletir
número de não conformidades em relação à quantidade de
os resultados das intervenções
aeroportos que devem fazê-lo. Assim, aeroportos com grandes
reduções têm o mesmo peso que aqueles com pequenas
reduções. Mais apropriado seria tratar o número de não
conformidades reduzidas em relação ao número total de não
conformidades.
b) Capacidade de gerar séries históricas
Não
No painel estratégico 2012-2015 o indicador deixou de ser
aplicado
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: PI 03.6 – Percentual de aeroportos cuja capacidade dos terminais de passageiros atende à demanda
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Não
A fórmula considera a relação entre o nº de aeroportos com
que a UJ pretende medir e de refletir
planejamento executado e o nº total de aeroportos abrangidos. O
os resultados das intervenções
fato dos aeroportos disporem de planejamento não significa que
sua capacidade atenda à demanda.
b) Capacidade de gerar séries históricas
Não
O indicador não foi mantido no mapa estratégico 2012-2015
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Não
Quando da constituição do indicador a metodologia de coleta e
processamento de dados não estava bem definida, tanto que uma
das iniciativas previstas foi: “definir metodologia de apuração da
capacidade instalada de terminais de passageiros”.
d) Facilidade de obtenção dos dados
Em parte Razoável
e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: PI 04.1 – Percentual de terminais de carga cuja capacidade atende à demanda
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Não
O relatório de gestão não apresentou a forma de cálculo deste
que a UJ pretende medir e de refletir
indicador, e suas metas não foram definidas.
os resultados das intervenções
b) Capacidade de gerar séries históricas
Não
O indicador não foi mantido no mapa estratégico 2012-2015
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Não
A metodologia não estava definida
d) Facilidade de obtenção dos dados
Não
Dependia de ajuste no sistema TECAPLUS para medição do
indicador
e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
A metodologia não estava definida. Entretanto, ainda com
alguma dificuldade para obtenção, os resultados permitiriam a
definir a necessidade de adequação da capacidade dos terminais,
o que traria resultados em termos de receita para a Empresa.
Indicador: PI-05.1 – Percentual de relatos respondidos no prazo
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Sim
-que a UJ pretende medir e de refletir
os resultados das intervenções
b) Capacidade de gerar séries históricas
Sim
Para esse indicador, a meta já prevê alteração ao longo do
tempo, à medida que, para cada ano, o prazo de atendimento às
demandas reduziria. Essa visão é adequada para a formulação de
uma política que incentiva a redução no prazo médio de
resposta.
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicadores: PI-07.2 e PI-07.3 – Estágio de Dimensões do Instituto Ethos
Critério
Atende? Observações
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a)Capacidade de representar a situação
que a UJ pretende medir e de refletir
os resultados das intervenções
b) Capacidade de gerar séries históricas

Sim

A fórmula não foi representada no relatório de gestão, pois o
processamento é realizado pelo Instituto Ethos.

Não

Os dois indicadores foram condensados e um único no mapa
estratégico 2012-2015
----

c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
Indicador: PI-08.2 – Despesa operacional por UPA
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Sim
-que a UJ pretende medir e de refletir
os resultados das intervenções
b) Capacidade de gerar séries históricas
Não
O indicador não foi mantido no mapa estratégico 2012-2015
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: PI-08.5 – Percentual de aeroportos com índice de eficiência da ANAC atingido
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Sim
-que a UJ pretende medir e de refletir
os resultados das intervenções
b) Capacidade de gerar séries históricas
Sim
-c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: PI-09.2 – Percentual de participação das receitas não aeronáuticas
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Não
Numa eventual queda significativa das receitas operacionais, o
que a UJ pretende medir e de refletir
indicador subiria mesmo que não houvesse incremento nas
os resultados das intervenções
receitas comerciais, e o objetivo não estaria sendo atingido.
b) Capacidade de gerar séries históricas
Não
O indicador não foi mantido no mapa estratégico 2012-2015
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: PI-11.1 – Número de aeroportos com processo de integração da ASA, do PZP e do PAZR ao PDU
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Sim
-que a UJ pretende medir e de refletir
os resultados das intervenções
b) Capacidade de gerar séries históricas
Não
O indicador não foi mantido no mapa estratégico 2012-2015
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: PI-13.6 – Nº de aeroportos com Certificação Operacional
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Não
A definição do indicador traz: “O indicador é estabelecido
que a UJ pretende medir e de refletir
através do número de aeroportos que depositaram o MOPS na
os resultados das intervenções
ANAC no ano subsequente ao ano em que a movimentação de
passageiros embarcados e desembarcados foi superior a
1.000.000, conforme item 139.101 do RBAC 139 ”. A
apresentação do MPOS é apenas um dos requisitos para a
obtenção da certificação. A forma como a fórmula está descrita
no relatório de gestão (número de aeroportos que embaraçaram e
desembarcaram 1 milhão de passageiros dois anos antes do
número da meta) não expressa a sua descrição, pois não
considera o nº de aeroportos com certificação
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b) Capacidade de gerar séries históricas
Sim
-c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
-Indicador: CS 01.2 – Percentual de clientes e usuários que reconhecem o negócio da Infraero e a excelência nos
serviços prestados pela Empresa
Critério
Atende?
Observações
a)Capacidade de representar a situação
Sim
-que a UJ pretende medir e de refletir
os resultados das intervenções
b) Capacidade de gerar séries históricas
Não
O indicador não foi mantido no mapa estratégico 2012-2015
c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Moderada Depende da realização de pesquisa, com aplicação de grande
número de questionários
e) Razoabilidade custo x benefício
Não há dados suficientes no relatório de gestão que permitam
concluir
Indicador: F-01.1 – Margem de lucro (EBTIDA)
Critério
Atende? Observações
a)Capacidade de representar a situação
Sim
-que a UJ pretende medir e de refletir
os resultados das intervenções
b) Capacidade de gerar séries históricas
Sim
-c) Confiabilidade das fontes dos dados
Sim
-d) Facilidade de obtenção dos dados
Sim
-e) Razoabilidade custo x benefício
Sim
--

INFORMAÇÃO 3: Controles Internos
Avaliamos, nos termos do item III.V do Relatório, os aspectos da atual estrutura dos
controles administrativos internos das áreas Diretoria Comercial e Diretoria de Empreendimentos
da INFRAERO, nos moldes da metodologia ditada pelo Committee of Sponsoring Organizations –
COSO, constante do estudo de Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada,
abrangendo cinco componentes.
Os resultados de nossos exames, para as duas áreas selecionadas, estão descritos nos
Quadros 15 e 16 a seguir:
Quadro 15 – Avaliação dos controles internos da Diretoria Comercial
Item

Ambiente de
Controle

Subitem

Análise da CISET

Valores
éticos da
organização

A Empresa teve aprovada, em 2011, sua solicitação de adesão voluntária ao
Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade.

Competência
e
desenvolvim
ento de
pessoal
Filosofia da
administraçã
o para a
gestão de
riscos
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A Infraero pratica gestão de pessoas por competências, possuindo sistemática
formal de avaliação de desempenho e estabelecendo trilhas de capacitação
baseadas nos “gaps” identificados.

Questionada a respeito das análises, por categoria, dos impactos negativos ou
positivos dos eventos que afetam suas metas e objetivos, a DC apresentou
informações quanto à sua atuação em consonância com o Plano Estratégico da
Infraero.
Avaliamos que a adoção de medidas baseadas em objetivos estratégicos e em
resultados de indicadores frente a metas estabelecidas traduz uma preocupação da
empresa em reduzir impactos provenientes de eventos internos ou externos.
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Item

Avaliação de
Risco

Subitem

Análise da CISET

Forma pela
qual a
administraçã
o atribui
alçadas e
responsabili
dades

O Ato Administrativo nº 2650/PT/2011 de 27/9/2011 estabelece níveis de
competência no âmbito da Infraero.

Metodologia
de avaliação
de risco

Rotinas
administrativ
as

Procedimentos
de controle

Informação e
Comunicação

42
43

Limites
operacionais
e decisórios
para cada
nível de
cargo/função
.

Ao ser questionada quanto a avaliações sistemáticas dos riscos inerentes às suas
atividades, a DC informou42 procedimentos empregados por cada uma de suas
Superintendências, particularmente controles por sistemas corporativos e visitas
in loco para avaliação de normativos afetos à área.
Os procedimentos descritos dizem respeito mais a rotinas de controle
administrativo do que de a avaliação de risco. Dessa forma, entendemos que se
faz necessária a adoção de medidas para implantação de uma sistemática formal
para tratamento de riscos para a área comercial.
A Infraero dispõe de normativos internos, atos administrativos e cartas circulares
formais que norteiam as atividades da área comercial. Em relação aos sistemas de
controle, destaca os seguintes: Billing/Comercial, Gest – Gestão de
Estacionamento, Sumus – Controle de Tarifação de Telefonia e Inframis –
Sistema de Gestão do Mix Comercial, Tecaplus (Logística de Carga) e
Smartstream (movimentação financeira).
Em auditoria de monitoramento realizada por esta setorial, foram examinados
processos relacionados à área comercial e foram detectadas situações que
requerem melhorias em suas rotinas operacionais, a saber: aprimoramento da
sistemática de avaliação do preço locatício das áreas, melhoria no controle do
faturamento dos concessionários em contratos com preço a ele atrelados,
implantação do sistema Gest em todos os aeroportos, codificação das áreas
comerciais em todos os aeroportos (Inframix). Os resultados estão apresentados
no Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 1/2012, disponível no Anexo VII.
O Ato Administrativo nº 2650/PT/2011 de 27/9/2011 estabelece níveis de
competência no âmbito da Infraero.

Avaliação
sistemática
de
adequação
e/ou
desempenho
em relação
às metas e
objetivos
traçados.

“A Superintendência de Planejamento e Gestão, área responsável por avaliar
institucionalmente o desempenho em relação às metas estabelecidas, faz
acompanhamento mensal para verificar possíveis descompassos. Todas as áreas
da Empresa enviam relatórios de acompanhamento, com os quais se avaliam o
desempenho. Além disso, a Superintendência de Negócios Comerciais realiza
encontros comerciais para discussão de vários assuntos, entre eles o alcance das
metas estabelecidas pela Diretoria Executiva. (...).”
Com base apenas nas informações prestadas, avaliamos como adequados os
procedimentos descritos.

Segregação
de funções.

A DC e toda a Infraero têm um sistema normativo que assegura a segregação
adequada.

Fluxo de
informação
do processo.

A DC informou43:
“O Ato de Competência dispõe das responsabilidades dos gestores, de acordo
com o seu nível hierárquico, cabendo aos mesmos transmitir/disseminar junto

CF nº 11139/DC/2012, de 26/4/2012
CF nº 11139/DC/2012, de 26/4/2012
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Item

Subitem

Análise da CISET
aos seus subordinados as decisões emanadas pela Diretoria Executiva”.
“As informações são transmitidas por meio da atualização das Normas da
Infraero, Atos Administrativos, Cartas Circulares Formais e reuniões técnicas.
Em algumas situações, visando dar maior segurança, alguns assuntos são
previamente submetidos à avaliação e parecer da área jurídica.
A forma está estabelecida no item anterior e a periodicidade é determinada pela
dinâmica e a necessidade de prover as áreas com as informações essenciais ao
seu regular funcionamento”.
Com base apenas nas informações prestadas, julgamos o procedimento
parcialmente adequado, tendo em vista que não foi descrita nenhuma sistemática
de retorno de informações no sentido inverso do fluxo.

Monitoramento

Realização
de
avaliações,
gerenciais
ou
independent
es, para
acompanhar
suas
atividades de
controle
operacionais
e
administrativ
as.

As informações prestadas44 pela DC estão a seguir apresentadas:
“A Diretoria Comercial por meio de suas áreas de Negócios Comerciais e de
Logística de Carga realiza periodicamente visitas às unidades aeroportuárias
para verificação da situação de contratos (lojas, estacionamentos,
telecomunicações, publicidades, etc.), bem como de atividades de importação,
exportação, carga nacional, carga courier e prestação de serviços nos Terminais
de Cargas, avaliando a condução da gestão pelos responsáveis locais, emitindo
relatórios técnicos, cujas respostas são monitoradas em visitas posteriores.
As medidas descritas, embora adequadas, poderão produzir melhores resultados
quando conjugadas a um melhor controle administrativo, com a sistematização de
todas as áreas a serem controladas (Inframix).

Quadro 16 – Avaliação do ambiente de controle da Diretoria de Empreendimentos
Item

Ambiente de
Controle

44

Subitem

Análise da CISET

Valores
éticos da
organizaçã
o

A Empresa teve aprovada, em 2011, sua solicitação de adesão voluntária ao
Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade.

Competênc
ia e
desenvolvi
mento de
pessoal

A Infraero pratica gestão de pessoas por competências, possuindo sistemática
formal de avaliação de desempenho e estabelecendo trilhas de capacitação
baseadas nos “gaps” identificados.

CF nº 11139/DC/2012, de 26/4/2012
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Item

Subitem

Análise da CISET

Filosofia
da
administra
ção para a
gestão de
riscos

A Diretoria de Empreendimentos informou 45: “Sobre os impactos negativos ou
positivos dos eventos que afetam as metas e objetivos desta Diretoria, (...)
registra-se que a Diretoria de Empreendimentos tem empenhado esforços na
interação e sensibilização dos seus clientes internos que estão ligados a outras
diretorias da empresa para que se garanta o cumprimento dos prazos de
aprovação das soluções de projeto (investimentos PAC E COPA 2014) por parte
desses clientes internos, minimizando o tempo de conclusão dos mesmos.
Outros aspectos estão sendo analisados pela FDTE, que atualmente está
analisando de forma técnico/administrativa seus eventos, assim como os aspectos
negativos e positivos da gestão no sistema de engenharia, as interfaces de seus
processos e os impactos em suas diretrizes institucionais (...).
Este diagnóstico possibilitará a implantação do Escritório de Projetos – PMO e
proporcionará o desenvolvimento da metodologia de gerenciamento de projetos
nesta Diretoria. Os trabalhos irão vincular as diretrizes da Diretoria de
Empreendimentos – DT e Diretoria de Engenharia – DE, devidamente alinhadas
com as outras Diretorias da Empresa.
No âmbito externo, a Infraero busca a contratação de empresas para a
realização de estudos e projetos de engenharia e meio ambiente e tem
constantemente encontrado dificuldades de contratar empresas que atendam à
necessidades técnicas e de qualidade (...).
A resposta evidencia que a Diretoria tem procurado identificar fatores que podem
impactar seus resultados.

Forma pela
qual a
administra
ção atribui
alçadas e
responsabil
idades

Avaliação de
Risco

45
46

Metodolog
ia de
avaliação
de risco

O Ato Administrativo nº 2650/PT/2011 de 27/9/2011 estabelece níveis de
competência no âmbito da Infraero.
No âmbito da DT, o Manual de Engenharia – MAGES, versão 2010, prevê as
atividades técnicas-administrativas correlatas a projetos e obras aeroportuárias.

Sobre o assunto, a DT informou46: “As diretorias de Empreendimentos, de
Engenharia e de Administração, sob a liderança da Superintendência de
Planejamento Empresarial começaram a implantação da ferramenta EPM
(Enterprise Project Management) para trabalhar com a indicação em
gerenciamento de projetos. Assim, as unidades ligadas aos empreendimentos
PAC e COPA (Gerências Temporárias de Empreendimentos) começaram a
trabalhar para implantação do gerenciamento de riscos. Entretanto, como a
cultura de trabalho com as ferramentas de gerenciamento de projetos está sendo
iniciada, ainda não há sistematização de rotina dessa atividade na forma de
gerenciamento de projetos. A partir do trabalho iniciado pela Diretoria de
Administração, com o escritório de Projetos Corporativos, e agora com o
trabalho contratado e iniciado pela FDTE para a implantação do Gerenciamento
de Projetos do Sistema de Engenharia da Infraero, esse assunto está sendo
analisado e passará a ser trabalhado de forma sistemática após o
desenvolvimento da metodologia de gerenciamento de projetos e sua
implantação. Prevemos que com a implantação do Escritório de Projetos – PMO
setorial do Sistema de Engenharia da Infraero no âmbito da Diretoria de
Empreendimentos – DT será possível realizar de forma sistemática, a avaliação
dos riscos inerentes às suas atividades”.
A área não possui, até o momento, metodologia formal de avaliação de riscos, e
espera formulá-la com auxílio de consultoria externa contratada.

Anexo à CF nº 11678/DTAS/2012, de 2/5/2012
Anexo à CF nº 11678/DTAS/2012, de 2/5/2012
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Item

Procedimentos de
Controle

47

Subitem

Análise da CISET

Rotinas
administrat
ivas

Quanto a esse tema, a DT informou47: “Dentre os processos de maior relevância
nas atribuições da Diretoria de Empreendimentos estão os itens abaixo descritos,
os quais possuem suas rotinas detalhadas no Manual de Gestão de Engenharia –
MAGES, capítulos 2, 3, 4 e 5.
Existem também outras normas de referência utilizadas no âmbito da Diretoria
de Empreendimentos, algumas delas de âmbito geral, mas que norteiam os
processos: NI 14.06(EGA) – Elaboração e Implementação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; NI 14.10(EGA) – Critério, Método e
Especificação para Aplicação de Grooving em Pistas de Pouso e Decolagem nos
Aeroportos da Infraero; PCAO – Plano de Controle Ambiental de Obras.
Também fazem parte dessas rotinas os procedimentos de licitações, gestão e
fiscalização de contratos (NI6.01/E)
Assim, no que concerne à atuação e responsabilidade desta Diretoria de
Empreendimentos – DT, cumpre-nos informar que as diretrizes e rotinas de
controle administrativo interno, estão pautadas pelas políticas públicas do
Governo Federal e em conformidade coma as Normas Técnicas Brasileiras –
ABNT, Internacionais, Comando da Aeronáutica, ANAC, legislação vigente e
Manual de Gestão de Engenharia – MAGES, que visam adequar a infraestrutura
aeroportuária para atender ao crescimento operacional de demanda dos
aeroportos administrados pela Infraero.
Superintendência de Estudos e Projetos de Empreendimentos – DTEP
(...)
Seus controles administrativos (...) espelham-se no MAGES, Memorial de
Critérios e Condicionantes – MCC e Termos de Referências (...). Utiliza-se
também de expedientes diversos, tais como: Cartas Formais, Despachos,
Instruções Padronizadas, Notas Técnicas, Normas Internas e Relatórios
Técnicos.

Anexo à CF nº 11678/DTAS/2012, de 2/5/2012
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Item

Subitem

Análise da CISET
As rotinas são: Elaboração dos Memoriais de Critérios e Condicionantes – MCC
(...).
Em linhas gerais, as rotinas processuais para elaboração e fiscalização dos
estudos e projetos de engenharia da DTEP, resultam no produto final: Projetos
Orgânicos e/ou Termos de Referência – TR.
No que tange aos sistemas, foi adquirido em 2011 o Sistema de Orçamentos de
Engenharia – SOE, destinado à elaboração de orçamentos da Infraero (...) e
começa a ser implantado nacionalmente em 2012.

Rotinas
administrat
ivas

Procedimentos de
Controle

Superintendência de Planejamento de Empreendimentos – DTEP
“(...) Esta Superintendência foi criada recentemente e é a responsável pela
concepção dos empreendimentos, a partir dos requisitos recebidos das áreas
clientes. Está em fase de revisão a norma interna que trata desse tema para
posterior publicação. Mis ainda, foi ativada recentemente a Gerência de
Acompanhamento de Empreendimentos – PEAC, a qual, juntamente com a
Superintendência, passa por processo de estrutura e ajuste das atribuições. (...)”
Superintendência de meio Ambiente – DTME
Informou, na resposta, sua linha de atuação, mas não citou suas rotinas
administrativas.
No que diz respeito aos aspectos técnicos, observamos que a área fundamenta
suas atividades em um sistema de normas internas e procedimentos sólido e
consistente. Carece, entretanto, de um melhor controle administrativo, de sistemas
de informação integrados que permitam melhor coordenar suas atividades, de
maior integração entre os diversos agentes que atuam no processo e de melhorias
no fluxo de informações.

Limites
operaciona
is e
decisórios
para cada
nível de
cargo/funç
ão.

Avaliação
sistemática
de
adequação
e/ou
desempenh
o em
relação às
metas e
objetivos
traçados.
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O Ato Administrativo nº 2650/PT/2011 de 27/9/2011 estabelece níveis de
competência no âmbito da Infraero.

A DT menciona que “Essas informações estão previstas no Capítulo 5 – Gestão e
Organização – do Manual de Engenharia – MAGES, que estabelece o modelo,
diretrizes, responsabilidades e procedimentos no âmbito da Diretoria de
Empreendimentos. Entretanto, encontra-se em desenvolvimento trabalho para
desenvolvimento e implantação de metodologia de Gerenciamento de Projetos
alinhada ao Sistema de Engenharia da Infraero que promoverá melhorias nos
processos”.
Destacamos que, no painel estratégico 2010-2014, não havia indicadores
específicos que avaliassem a capacidade da infraestrutura aeroportuária frente à
demanda. A partir do Painel 2012-2015, foram inseridos os indicadores EOP-01.1
– Percentual de Aeroportos Copa cuja capacidade atende à demanda anual dentro
dos limites definidos pela Empresa e EOP-01.2 - Percentual de Aeroportos que
atendem à demanda anual dentro dos limites de infraestrutura definidos pela
Empresa. Isso demonstra que a Infraero tem aumentado sua preocupação com o
desempenho da área.
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Item

Subitem

Análise da CISET

Segregaçã
o de
funções.

“O normativo referente ao assunto é a NI 6.01/E (LCT), que tem por finalidade
regulamentar os procedimentos licitatórios, pertinentes às obras e serviços, bem
como o acompanhamento dos contratos celebrados no âmbito de todas as
Dependências da Infraero”.
A DT e toda a Infraero têm um sistema normativo que assegura a segregação
adequada.

Informação e
Comunicação

Fluxo de
informação
do
processo.

Monitoramento

Realização
de
avaliações,
gerenciais
ou
independe
ntes, para
acompanha
r suas
atividades
de controle
operaciona
is e
administrat
ivas.

“Todas as informações encaminhadas à estrutura desta Diretoria de
Empreendimentos – DT (...), após tratamento, são hospedados no INFRADOC –
Sistema de Documentos da Infraero, em formato digitalizado, para consulta e
recuperação dos usuários. Os expedientes externos, como pareceres, ofícios,
relatório e outros, são disponibilizados em ambiente de rede, para consulta,
quando necessário”.
O sistema mencionado registra o trâmite de documentos internos na Empresa.
Salientamos que a sua utilização, por si só, não assegura que o fluxo de
informações esteja sendo eficiente. Conforme descrito no Relatório de Auditoria
Operacional nº 1/2011 (Anexo VII), o processo de transmissão das informações
de interesse da área ainda requer melhorias.
“Relatório de Gestão 2011 da DTEP que engloba os principais resultados
alcançados que contribuíram para o objetivo setorial: ‘Apoiar o Governo nas
ações relacionadas ao desenvolvimento do país’.”
O relatório mencionado não foi anexado à resposta, motivo pelo qual deixamos de
nos manifestar quanto ao seu conteúdo.

INFORMAÇÃO 4: Atendimento a critérios de sustentabilidade ambiental.
Conforme apresentado no item III.VI do presente relatório, para avaliação da aderência da
Empresa a critérios de sustentabilidade ambiental foram verificadas as ações empreendidas para
atendimento a condicionantes das licenças ambientais prévia e de instalação de empreendimentos de
grande porte, em planejamento ou em execução, e a existência de aeroportos sem licença ambiental
de operação.
Os resultados estão apresentados nos Quadros 17 e 18, a seguir:
Quadro 17 – Medidas adotadas pela Infraero para licenciamento dos empreendimentos em planejamento ou em
execução.
Empreendimento
Resposta DTME
Avaliação da Ciset
SBCF – Reforma e Assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta – Requer providências por parte da
ampliação do TPS
TAC, em 14/07/2011. O Atendimento dos itens Infraero, constantes da cláusula segunda
constantes no TAC está sendo feito de acordo com os do TAC. Providências dentro do prazo;
prazos estabelecidos pela SUPRAM-CM.
SBCF – Pistas e Pátios Não há pendências e as condicionantes estão sendo Providências (Condicionantes 1 a 5)
atendidas conforme os prazos estabelecidos pela dentro do prazo;
SUPRAM-CM.
SBCT – 3ª Pista

O processo para desenvolvimento do Memorial Requer
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parte

da

Empreendimento

Resposta DTME
Avaliação da Ciset
Descritivo e ajuste do Memorial de Requisitos de Infraero.
Infraestrutura Operacional está paralisado em
virtude de questão relativa ao decreto de
desapropriação da área, pois existe um problema na
definição da poligonal. Será solicitado ao Estado o
desenho correto da poligonal. Por isto, o EIA/RIMA
encontra-se em elaboração, aguardando definição da
pendência acima citada para sua finalização.

SBCT – Ampliação do Renovação da LI Nº 7199 obtida em 01/09/2011 com Licença vigente. Há requisitos a serem
TPS e Ampliação do validade até 2013. Publicação da Súmula da LI em observados pela Infraero, estão dentro
sistema de pistas e jornal de grande circulação e Diário Oficial do do prazo.
pátios
Estado em 28/09/2011 e 30/09/2011 conforme Anexos
4 e 5, respectivamente.
SBGL – Sistema de Apresentada cópia da Carta FEEMA/PRES Nº Empreendimento
dispensado
de
Pistas
e
Pátios, 20/2007;
licenciamento.
Órgão
ambiental
revitalização do TPS 1
determinou atendimento à resolução nº
e obras civis do TPS 2
307 co CONAMA, que estabelece
procedimentos para gestão dos resíduos
da construção civil.
SBEG – Ampliação do Apresentada cópia do protocolo da apresentação ao Condicionante cumprida.
TPS
IPAAM do Programa de Gestão dos Resíduos da
Construção Civil;
SBSV – Reforma do Apresentadas cópias dos atestados de inexigibilidade Empreendimentos
dispensados
de
TPS, ampliação do de licenciamento ambiental COLIPE/DIRE Nº licenciamento.
pátio
e
edifício 765/2011 e COLIPE/DIRE Nº 988/2011;
garagem
SBFL – Ampliação do Referente a LI 1893/2011:
Requer providências por parte da
TPS
Condicionantes 2.1 a 2.6: Elaboração de Termo de Infraero
para
cumprimento
de
Referência para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA condicionantes. Providências dentro do
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE prazo.
GERENCIAMENTO,
ASSESSORAMENTO
E Requer ainda o Cumprimento do Termo
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL
PARA de Compromisso de Compensação
CONSTRUÇÃO DO NOVO TPS E OBRAS ambiental nº 072/2011, cujo prazo (60
COMPLEMENTARES e com publicação de edital de dias após sua assinatura, que se deu em
contratação previsto para início de 2012.
4 de maio de 2011) já se encontra
Condicionante 2.7: A conta para transferência já foi vencido.
aberta e o dinheiro para compensação ambiental já
foi compromissado, aguardando apenas a assinatura
do Termo Aditivo referente ao Termo de
Compromisso de Compensação Ambiental Nº
072/2011
SBGO – Novo TPS
Esclarecemos que todos os itens mencionados na LI Há providências a serem observadas por
nº 2024/2011, já foram objetos de estudos e parte da Infraero. Especial atenção deve
acompanhamentos à época de funcionamento da ser dada às recomendações nº 4, 9 e 10,
obra. Porém ressaltamos que todos estes itens, estão que, por suas características, devem ser
intrinsecamente vinculados ao reinício da obra, pois atendidas ou projetadas já no início das
no momento a obra encontra-se paralisada por obras.
Processo Judicial nº 2008.34.00.03.2996-9 do
TRF/BSB e TC nº 07.722/2006-7 do TCU/BSB.
SBMQ – Novo TPS
Apresentada cópia do protocolo do Plano de Condicionante atendida
recuperação de áreas degradadas – PRAD junto ao
órgão ambiental
SBRJ – TPS, pistas e As obras foram paralisadas antes mesmo da emissão As condicionantes de nº 01, 07 e 15
pátios
da LI. Ressaltamos que todas as condicionantes estão dizem respeito a providências que
intrinsecamente vinculadas ao reinício da obra.
independem do reinício das obras, e para
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Empreendimento
SBVT – Novo TPS

Avaliação da Ciset
as quais não houve informação por parte
da Infraero quanto a seu atendimento.
Referente a LI 257/2011:
Infraero vem adotando medidas para
às
condicionantes.
Condicionantes 01, 02, 04, 07, 08, 26, 28, 29, 30, 31 atendimento
e
32:
Condicionantes
de
caráter Salientamos que, com relação às
orientativo/informativo.
condicionantes nº 14, 17, 18, 20,21,23 e
Condicionante 03: Condicionante atendida.
24 há providências imediatas (que não
Condicionantes 05 e 06: O Programa está sendo dependem do andamento das obras) a
desenvolvido por meio da realização de eventos com serem adotadas. O prazo para
a participação da INFRAERO, entre eles: 22ª Feira atendimento à condicionante nº 14 está
do Verde do Município de Vitória, eventos expirado.
comemorativos à Semana do Meio Ambiente, eventos
sobre o controle da dengue em área aeroportuária,
realização de palestras acerca do manejo de fauna e
realização de reuniões junto aos funcionários das
empresas contratadas para conscientização em
relação ao gerenciamento dos resíduos da
construção civil.
Condicionantes 09 e 10: Adoção de procedimentos
de orientação às empresas contratadas para as obras
do aeroporto para que as medidas necessárias ao
atendimento da das solicitações do órgão ambiental
sejam atendidas.
Condicionante 11: Os gestores e equipe técnica já
estão
orientados
para
atendimento
desta
condicionante. As empresas contratadas são
obrigadas a seguir o Plano de Controle Ambiental de
Obras da INFRAERO que exige que atividades
impactantes já estejam licenciadas antes da
contratação.
Condicionante 12: Os gestores e equipe técnica já
estão
orientados
para
atendimento
desta
condicionante. Adoção de procedimentos de
orientação às empresas contratadas para as obras do
aeroporto para que as medidas necessárias ao
atendimento da das solicitações do órgão ambiental
sejam atendidas.
Condicionante 13: O edital para CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DO AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALLES,
EM VITÓRIA-ES já está pronto e com previsão de
licitação para o início de 2012.
Condicionante 14: O Termo de Referência para
contratação de empresa para caracterização do
material extraído está em elaboração.
Condicionante 15: Os gestores e equipe técnica já
estão
orientados
para
atendimento
desta
condicionante.
Condicionante 16: As empresas contratadas são
obrigadas a seguir o Plano de Controle Ambiental de
Obras da INFRAERO que exige que atividades
impactantes já estejam licenciadas antes da
contratação. A INFRAERO recebeu a relação das
empresas licenciadas para este tipo de atividade.
Condicionantes 17 e 18: Termo de Referência para
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Empreendimento

Resposta DTME
contratação de serviços de manejo de fauna está
sendo elaborado pela INFRAERO.
Condicionante 19: Contratados 01 (um) jardineiro e
01 (um) auxiliar de serviços gerais para manutenção
do viveiro e reflorestamento da REMRC. O resgate e
salvamento de bromélias e orquídeas foram
realizados.
Condicionante 20: A Gerência de Licenciamento da
SEMMAM já foi inicialmente consultada, restando
ser oficializada a consulta.
Condicionante 21: Em tratativas pela INFRAERO e
Secretarias de Desenvolvimento da Cidade – SEDEC
e de Obras – SEMOB da Prefeitura Municipal de
Vitória.
Condicionante 22: Ação a ser iniciada.
Condicionantes 23 e 24: O Termo Aditivo ao Termo
de Compromisso está em análise nas áreas jurídica e
de convênios da INFRAERO.
Condicionante 25: Estão sendo realizados eventos
para conscientização dos gestores e equipe técnica
para apoio na fiscalização de obras referente aos
requisitos de sustentabilidade dos projetos.
Condicionante 27: Condicionante atendida.
Com relação ao Decreto 5.940/2006: Refere-se ao
Programa Coleta Seletiva Solidária – PCSS . Para
implantação do PCSS é preciso que se tenha um
PGRS em conformidade com RDC –ANVISA 56/2008.
Este
PGRS
está
incluso
no
PREGÃO
173/ADSE/SBVT/2011, que dará o devido tratamento.
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Empreendimento
Resposta DTME
Avaliação da Ciset
SBPA – Reforma e O projeto de ampliação e reforma do Terminal de Há providências a serem adotadas pela
Ampliação do TPS
Passageiros e Pátio de Aeronaves está em fase de Infraero.
O
atendimento
às
elaboração. Para tanto, foram contratadas as condicionantes 4.3 e 5.5 independem do
empresas Ecoplan Engenharia para a elaboração do início das obras, sendo que esta última
projeto, sendo que a contratada já entregou os encontra-se com prazo vencido.
ESTUDOS PRELIMINARES. A empresa Urbaniza
Engenharia para atuar como apoio à fiscalização do
projeto.
Cabe salientar que os requisitos ambientais
constantes no GE 01/0075/01064/00 que determina
as diretrizes e recomendações básicas de caráter
ambiental, está sendo seguido para a elaboração dos
projetos, a fim de assegurar o cumprimento da
política de Meio Ambiente da INFRAERO, bem como
garantir
a
sustentabilidade
ambiental
do
empreendimento, sendo avaliados, analisados e, à
medida que os serviços e estudos são entregues é
avaliada a adequação às diretrizes.
Como a LI n° 1352/2010 (Anexo 15) refere-se à
execução das obras, e estas ainda não foram
iniciadas, a mesma encontra-se em espera. Contudo
suas condicionantes estão sendo avaliados para a
elaboração do projeto.
O programa de Supervisão Ambiental das obras será
executado por empresa contratada para fiscalização
das obras, a fim de garantir o atendimento às
condicionantes ambientais e legislação vigente.
A partir do início das obras, a Licença de Instalação
n° 1352/2010 será integralmente atendida.
Quadro 18 – Aeroportos que não dispõem de licença ambiental de operação vigente
Aeroporto
Medidas adotadas
Avaliação da Ciset
Aeroporto de Criciúma “Este aeroporto é de responsabilidade compartilhada Há medidas a serem adotas por parte
(SBCM)
através de acordo com o qual foi celebrado via Termo da Infraero (administrativas e/ou
de Convênio nº 004/2005/001 entre o Governo do judiciais),
visando
exigir
do
Estado de Santa Catarina e a Infraero, e na Cláusula convenente o cumprimento das
Quarta que trata das Obrigações dos Partícipes do obrigações pactuadas.
Convênio consta que cabe ao Estado ‘Elaborar e
Implementar Programa de Controle e Licenciamento
Ambiental sobre os sistemas municipais de coleta e
destino final de resíduos urbanos, de forma a evitar
deficiências e infraestrutura e/ou operacionais que
possam atrair aves ou afetar segurança de voo.
Regularizar o licenciamento ambiental do sítio
aeroportuário, obtendo licença ambiental das operações
para as instalações atuais e as licenças ambientais
concernentes às futuras obras de ampliação’.
Por isso, mesmo o aeroporto não possuindo ainda
Licença de Operação, o Estado está em tratativas para
sua emissão”.
Aeroporto de Corumbá “Termo de Referência para contratação de EIA/RIMA Requer providências por parte da
(SBCR)
em elaboração”.
Infraero
Aeroporto de Galeão “Durante o ano de 2011, foi solicitado ao órgão Providências, segundo informações
(SBGL)
ambiental a “Licença de Operação Unificada”, visto da Infraero, a cargo do órgão
que o aeroporto já possuía ou estava renov ando ambiental.
Cabe
à
Infraero
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individualmente algumas áreas do aeroporto: Terminal acompanhar o processo e adotar
de Passageiros II, Terminal de Cargas – TECA, Estação medidas para solução de eventuais
de tratamento de esgoto – Apoio, Estação de tratamento pendências ou condicionantes por ele
de esgoto do Teca, Estação de tratamento de água, estabelecidas.
Incinerador. Esta solicitação de “Licença de Operação
Unificada” realizada em julho de 2011 ainda não foi
respondida oficialmente pelo órgão, embora a Infraero
esteja constantemente atuando junto ao mesmo”.
Aeroporto de Ilhéus “Está sendo elaborado um Relatório de Caracterização Requer providências por parte da
(SBIL)
do Empreendimento para continuidade do processo Infraero
junto ao órgão ambiental”.
Aeroporto de Montes “Contratação de empresa para elaboração de Requer providências por parte da
Claros (SBMK)
EIA/RIMA realizada em dezembro de 2011. A ordem de Infraero
serviço para início dos estudos está prevista para o
início de 2012”;
Aeroporto de Campo “Foi encaminhado EIA-RIMA para avaliação do órgão Providências, segundo informações
de Marte (SBMT)
ambiental, bem como complementações. Estamos da Infraero, a cargo do órgão
aguardando posicionamento do órgão acerca da licença ambiental.
Cabe
à
Infraero
de operação”.
acompanhar o processo e adotar
medidas para solução de eventuais
pendências ou condicionantes por ele
estabelecidas.
Aeroporto de Ponta “Termo de Referência para contratação do EIA/RIMA Requer providências por parte da
Porã (SBPP)
está em elaboração”.
Infraero
Aeroporto de Belo “Termo de Referência pra contratação do EIA/RIMA em Requer providências por parte da
Horizonte/Carlos
elaboração com previsão de processo licitatório no 1º Infraero
Prates (SBPR)
semestre de 2012”.
Aeroporto de São José “O Estudo de Avaliação Ambiental foi protocolado no Providências, segundo informações
dos Campos (SBSJ
órgão ambiental em novembro de 2010. Porém, o da Infraero, a cargo do órgão
)
processo ficou em análise pro mais de 01 (um) ano sem ambiental.
Cabe
à
Infraero
qualquer manifestação. Previsão para inspeção do acompanhar o processo e adotar
aeroporto pelo órgão ambiental para janeiro de 2012”. medidas para solução de eventuais
pendências ou condicionantes por ele
estabelecidas.
Aeroporto de Salvador “O processo de licenciamento está dependendo da Requer providências por parte da
(SBSV)
contratação da Estação de Tratamento de Esgotos – Infraero. Salientamos a importância
ETE que já está com edital pronto e esperando a da adoção de medidas no menor
liberação de recurso. A outorga de lançamento de tempo possível, tendo em vista o
efluentes em corpos hídrico também deverá ser obtida porte do aeroporto e o
grande
pra utilização da ETE”.
potencial de
impacto ambiental
(esgoto sem tratamento);
Aeroporto de Paulo “As ações para obtenção da Licença de Operação ainda Requer providências por parte da
Afonso (SBUF)
não foram iniciadas em decorrência do planejamento Infraero.
para ampliação do aeroporto que praticamente dobrará
a área construída, mudando toda a característica do
aeroporto”.
Aeroporto de Belo “Foi protocolada a documentação do licenciamento Providências, segundo informações
Horizonte/Pampulha
ambiental no órgão ambiental em julho de 2011. Porém, da Infraero, a cargo do órgão
(SBBH)
a greve do órgão ambiental em novembro de 2011 ambiental.
Cabe
à
Infraero
prejudicou o andamento do processo. Previsão para acompanhar o processo e adotar
obtenção da Licença em abril de 2012”.
medidas para solução de eventuais
pendências ou condicionantes por ele
estabelecidas.
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INFORMAÇÃO 5: Gestão de Tecnologia da Informação
Avaliamos, nos termos do item III.7 deste Relatório de Auditoria, a gestão de tecnologia da
informação da INFRAERO. Nossa avaliação abordou os seguintes aspectos: planejamento de TI;
recursos humanos da área de TI; procedimentos para a salvaguarda da informação; desenvolvimento
e produção de sistemas; e procedimentos para a contratação e gestão de bens e serviços de TI.
I – Planejamento de TI
O planejamento em TI da Empresa está estabelecido em seu Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação – PETI, elaborado para o período 2009-2013. Esse documento é revisado
anualmente e estabelece diretrizes para padronização da infraestrutura, além de prever a
Metodologia de Gerenciamento de Projetos - MGP a Metodologia de Sistemas da Infraero – MSI e
a Política de Segurança da Informação – PSI.
O PETI contém a formulação estratégica da área de TI, baseada no modelo BSC –
Balanced Scorecard. Foram estabelecidos objetivos e iniciativas para alcançá-los.
II – Recursos Humanos da área de TI
Em atendimento a Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com o Ministério
Público Federal48 - MPF em 24.03.2006, a Infraero comprometeu-se a alocar profissionais de seu
quadro próprio para a execução das atividades de gestão. Assim, houve um crescimento de
aproximadamente 73% no quantitativo de empregados orgânicos que atuam na área de TI entre os
anos de 2009 a 2011. A força de trabalho total, na área de TI, tem a composição49 apresentada no
Quadro 19:
Quadro 19 – Força de trabalho em TI
Situação
Quantidade
a.Empregados públicos efetivos da carreira de TI da própria instituição
274
b.Empregados efetivos de outras carreiras (que não TI) da própria instituição
100
c.Servidores cedidos de outras instituições públicas
d.Empregados não efetivos em cargos de livre nomeação
2
e.Estagiários
4
f.Terceirizados que trabalham regularmente no ambiente da instituição (contratos de serviço continuado
29
com cessão de mão de obra)
g.Terceirizados que trabalham no ambiente da instituição para execução de projetos de tempo
8
determinado
Total
417

As funções comissionadas para Gestão de TI estão distribuídas50 na forma representada no
Quadro 20:
Quadro 20 – Funções Comissionadas – Gestão de TI
Situação
1.Funções preenchidas por empregados efetivos da instituição
2.Funções preenchidas por pessoas que não são servidores/empregados públicos efetivos
Total

Quantidade
92
2
94

A Infraero51 identificou a necessidade do fortalecimento de competências dos
profissionais de TI e definiu como diretriz estratégica a realização de treinamentos e capacitação

48

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2009-2013, versão 1.1.
Resposta a questionário anexa à CF nº 11339/DATI(TIGT)/2012, de 27/4/2012.
50
Resposta a questionário anexa à CF nº 11339/DATI(TIGT)/2012, de 27/4/2012.
51
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2009-2013, versão 1.1.
49
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nas áreas técnicas, de gestão e governança. Foram realizados52 treinamentos em Information
Technology Infrastructure Library - ITIL (2 turmas), Governança de TI (4 turmas) e Gerenciamento
de Projetos (2 turmas), objetivando atender projetos/ações estabelecidos no PETI 2009-2013.
III – Segurança da Informação
Por meio da IP nº 2011/PRTI/2008, de 10/9/2008, foi aprovada a Política de Segurança da
Informação e Comunicação da Infraero – PSIC, com o objetivo de prover a integridade, a
confidencialidade, a disponibilidade e a autenticidade da informação e comunicação, visando proteger a
INFRAERO de ameaças lógicas e físicas, em conformidade com a legislação vigente, os valores éticos e as
melhores práticas”. O documento estabelece a classificação das informações, o controle da acesso, o
monitoramento do dos recursos de tecnologia da informação e adoção de medidas para continuidade do
negócio.
53

Entretanto, a Unidade não inventariou todos os seus ativos de informação, não analisou os riscos
aos quais a informação crítica para o negócio está submetida e não designou responsáveis por implantar e
acompanhar a PSIC.

Uma revisão da PSIC está sendo feita através do projeto de elaboração da Norma Interna
NI 3.10 que se encontra em fase de aprovação. Salientamos que o PETI 2009-2013 estabeleceu que
deveria ser realizada revisão anualmente, entretanto, a política vigente data de 2008.
IV – Desenvolvimento e Produção de Sistemas
A Unidade dispõe de Metodologia de Gerenciamento de Projetos – MGP para a área de TI.
Para os projetos de desenvolvimento de software, utiliza a Metodologia de Sistemas da Infraero –
MSI54, revisada em 2010, baseada no Processo Unificado da Rational (RUP) e no projeto CMMi
(Capability Maturity Model Integration).
A métrica de aferição adotada é a Análise de Pontos de Função, que visa medir a
funcionalidade fornecida pelo software, independente da tecnologia utiliza na sua implementação.
O guia de contagem de ponto de função da Infraero vincula a aferição dos serviços à entrega de
artefatos pré-estabelecidos.
V – Procedimentos para a contratação e gestão de bens e serviços de TI
A Infraero55 está adequando o seu processo de contratação de soluções de TI à Instrução
Normativa 04 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG.
A Unidade instituiu grupo de trabalho56 com vistas à elaboração procedimentos padrão
para “Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica" a serem observados pela área de TI na
formação de processos licitatórios. O grupo recomendou a adesão, pela Infraero, ao Guia de Boas
Práticas em Contratações de Soluções de TI, parte integrante da IN 04/2010 da SLTI.
Avaliamos de forma positiva a iniciativa da empresa em aderir à IN 04/2010, pois
assegurará incremento na qualidade das futuras contratações. Naquelas realizadas no exercício em
exame, entretanto, a referência não era ainda plenamente adotada.

52

Resposta a questionário anexa à CF nº 11339/DATI(TIGT)/2012, de 27/4/2012.
Resposta a questionário anexa à CF nº 11339/DATI(TIGT)/2012, de 27/4/2012.
54
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2009-2013, versão 1.1.
55
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2009-2013, versão 1.1.
56
Ato administrativo nº 2224/DA/2011, de 15/08/2011
53
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O estágio da implementação das medidas para se adequar à mencionada instrução
normativa pôde ser observado em amostra57 de processos licitatórios referentes a bens e serviços de
TI examinados pela equipe (quatro processos). Nessas contratações, não contava planejamento
completo na forma da IN, não tendo sido elaborados: plano de sustentação, estratégia de contratação
e análise de riscos. Salientamos que todos eles continham termos de referência, e para três deles,
foi elaborado estudo de viabilidade da contratação, o que denota que a Unidade está,
gradativamente, se adequando às diretrizes às quais aderiu.
A Unidade destaca58 que, a partir de janeiro de 2012, vem elaborando suas contratações
com base nas boas práticas da IN 04/2010.
INFORMAÇÃO 6: Atendimento a recomendações dos órgãos de Controle Interno
Apresentamos, a seguir, avaliação das ações empreendidas pela Infraero para atendimento
às recomendações da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa - Ciset/MD, Setorial
de Controle à qual a Infraero estava jurisdicionada até a edição da Medida Provisória nº 527 de
18/3/2011, e às recomendações desta Ciset/PR.
A) Recomendações da CISET/PR
a.1) acompanhamento da implementação das recomendações contidas no Relatório de
Auditoria Operacional nº 01/2011
Conforme apresentado no item III.V deste relatório, foram apresentadas, como resultado de
trabalho de auditoria operacional, recomendações à Infraero que a auxiliarão no aprimoramento de
seus controles internos para a realização de atividades relacionadas à condução de empreendimentos
integrantes da Matriz de Responsabilidade para a Copa do Mundo de 2014.
A Infraero entendeu59 que as principais recomendações, inclusive as que tratavam da
criação de sistema informatizado integrado, serão atendidas com o desenvolvimento dos trabalhos
contratados com a FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, (TC nº
118-OS/2011/0001, firmado em 17/1/2012) cujo escopo abrange a implantação de metodologia de
gestão, com a criação de Escritórios de Projetos na Sede e nas Superintendências ou Gerências
Temporárias onde serão desenvolvidos os empreendimentos estratégicos.
Apresentamos, a seguir, o acompanhamento do estágio de implementação das
recomendações contidas no Item 5 – Carta de Recomendações do Relatório de Auditoria
Operacional nº 01/2011:
Quadro 21 – Acompanhamento das recomendações contidas no Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011.
Recomendação da Ciset:
Recomendamos, portanto, à INFRAERO que implemente ações objetivando:
a) Criação de sistema de informação integrado para a gestão dos empreendimentos. Ao implementar essa ação, a
empresa deve adotar cuidados para evitar que o processo de desenvolvimento ou customização comprometa o
andamento das atividades. Deve, ainda, coordená-lo com a reestruturação da empresa que decorrerá do processo de
concessão dos aeroportos.
c) Regulamentação do papel do líder do empreendimento, contendo pelo menos os seguintes requisitos: atos formais
de designação; formulação de normas detalhadas de suas atribuições; nível de competência para condução do
processo, de forma a lhe conferir autonomia compatível com sua missão.
d) Designação de empregados para a função de líder de empreendimento em nível hierárquico com autonomia
57 Amostra constituída apenas para avaliação do estágio de implementação dos procedimentos previstos na IN 04/2010
SLTI/MPOG. Não foram avaliados quaisquer outros aspectos pertinentes à regularidade dessas contratações.
58
CF nº 12981/DATI/2012, de 16/05/2012
59
Anexo I à CF nº 1161/PRAI(AIPD)/2012, de 17/1/2012
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compatível com as atribuições - no mínimo superintendente regional. Isso se justifica pelo fato do líder ser mais um
agente facilitador do que executor.
e) Implementação de ações efetivas para assegurar uma maior estabilidade dos requisitos dos empreendimentos ao
longo do processo de elaboração dos projetos e execução das obras, de modo a evitar alterações de escopo ou de
características importantes, que impliquem no reinício dos trabalhos ou ampliação dos prazos de conclusão.
g) Maior acompanhamento, pela DT, no tocante ao andamento das ações conduzidas pelas GTs, atuando
prioritariamente nos empreendimentos que apresentam cronogramas com maiores atrasos, num sistema consolidado de
informações e permanentemente atualizado.
j) Ao elaborar termos de referência para contratação de elaboração de projetos, adotar especificações precisas e
detalhadas, que possam ser objetivamente cobradas, de modo a garantir a qualidade dos produtos apresentados.
(Otimizar a coordenação de prazos entre diversas etapas ou contratos de um mesmo empreendimento: obras e apoio à
fiscalização, projeto executivo e obras, obras e aquisição de mobiliários e equipamentos. Embora cada
empreendimento devesse seguir um plano mestre, como o seu acompanhamento não ocorre a contento , tornou-se
difícil a sua certificação segundo os padrões pré-definidos.
o) A empresa deve coordenar melhor as ações, de modo a observar o “caminho crítico” na sequência de etapas e
atividades, evitando que determinado procedimento se inicie sem que outro, do qual dependa, esteja concluído.
p) Deve também focar sua política na conclusão dos empreendimentos no menor prazo possível, evitando fazer com
que procedimentos a eles relacionados fiquem suspensos por motivos outros que não a melhor sequência de etapas
possível, visando concluir o empreendimento no menor lapso de tempo.
Manifestação da Infraero60
“Entendemos que as recomendações acima serão atendidas com o desenvolvimento dos trabalhos em fase final de
contratação com a FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, com previsão para início
em Janeiro de 2012, cujo escopo abrange a implantação de metodologia de gestão baseada na filosofia do PMI
(Project Manegement Institute). Nesse contexto, serão implantados Escritórios de Projeto (PMO- Project
Management Office) na Sede e nas Superintendências ou Gerências Temporárias de Empreendimentos (STs e GTs),
localizadas nos aeroportos onde serão desenvolvidos os empreendimentos considerados estratégicos pela Empresa e
pelo Governo Federal, aí incluídos aqueles localizados nas cidades-sedes da Copa Fifa 2014.
Essa filosofia prevê a padronização de procedimentos e a troca sistematizada de informações entre esses PMO, bem
como a sua disponibilização aos stakeholder, por meio de soluça(ões) tecnológica(s) que deverá(ao) interagir e ser
integrada(s) aos demais sistemas em uso na Infraero, permitindo um acompanhamento pari passu do cronograma dos
empreendimentos e, consequentemente, uma atuação oportuna e eficiente da administração em todo o processo
(planejamento, licitações, contratações, projetos, obras, entrega de mobiliários e equipamentos etc,), de modo a
evitar/minimizar atrasos que possam comprometer a sua realização plena e tempestiva.
Estão previstos, também, nesse trabalho o diagnóstico e. se pertinente, a redefinição dos processo necessários à
realização dos empreendimentos, incluindo aqueles conduzidos pelas áreas que interfaceiam com o Sistema de
Engenharia da Infraero, como, por exemplo, a Diretoria de Aeroportos e a Diretoria Comercial, de modo geral as
principais demandantes, a Diretoria de Administração, responsável pela realização das licitações e contratações, e a
Diretoria Jurídica, alemã das 8 Superintendências Regionais, que dão suporte administrativo e Jurídico às STs e
GTs”
Em resposta a solicitação de auditoria nº 17/2012, de 8/5/2012 que indagava a respeito da posição atualizada quanto
aos produtos da contratação da FDTE (se foram iniciados os trabalhos de implantação dos Escritórios de Projeto), a
Diretoria de Empreendimentos informou61:
“O contrato com a FDTE foi assinado em 17.01.2312 e seu extrato publicado no DOU de 20/1/2012; A duração do
contrato é de 25 meses; Atualmente, estão sendo desenvolvidos os serviços referentes ao Produto 01: Diagnóstico da
situação atual do Sistema de Engenharia e de cada um dos aeroportos contemplados (Galeão, Confins, Cuiritba,
Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Manaus, Cuiabá, Brasília, Guarulhos, Campinas, Macapá, Florianópolis, Goiânia
e Vitória”.
Análise da Equipe:
Há um descompasso entre o cronograma do contrato e as necessidades da Infraero, no que diz respeitos aos
Empreendimentos para a Copa 2014. O prazo do contrato estende-se até fevereiro de 2014, quando as obras já deverão
estar concluídas.
Recomendação da Ciset:
b) Adoção de sistemática de integração técnica entre as áreas de projeto e obra, já que toda a parte de planejamento
ficou subordinada à DT, e a execução à DE.
Manifestação da Infraero62
60
61

CF nº 1161/PRAI(AIPD)/2012, de 17/1/2012
Despacho nº 15/DTAS/2012, de 16/5/2012
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“Na estrutura organizacional aprovada e em implantação na Infraero, foi criada a Superintendência de Planejamento
de Empreendimentos – DTPE, em cuja estrutura foi agregada a antiga Gerência de Planejamento de Engenharia e
Meio Ambiente – DEPL, (...), e uma nova Gerência de Acompanhamento – PEAC, com duas Coordenações: de
Informações Gerenciais, oriunda da DEPL, e de Acompanhamento de Empreendimentos. As atribuições dessa
Gerência contemplam o acompanhamento de todo o desenrolar dos empreendimentos, desde a concepção inicial até
sua entrada em operação. Na Estrutura da Diretoria de Engenharia – DE, também em implantação, foi prevista a
criação da Gerência de Acompanhamento – DEAO, com duas Coordenações: de Acompanhamento dos Eventos dos
Empreendimentos e de Informações Gerenciais. Essa Gerência ficará responsável por manter a DTPE/PEAC
informada sobre o andamento das obras dos Empreendimentos. A implantação plena dessas duas unidades
administrativas será feita durante o desenvolvimento dos trabalhos da FDTE, mais especificamente, quando da
instalação dos PMO na Sede e nas STs ou GTs
Em resposta a solicitação de auditoria nº 17/2012, de 8/5/2012 que indagava quanto a terem sido plenamente
instaladas as Gerências PEAC e DEAO, a Diretoria de Empreendimentos informou 63:
“A PEAC foi implantada, porém ainda de forma precária, pois sua implantação plena somente ocorrerá quando
forma criados os PMO na Sede e nas ST e GT, objeto dos trabalhos da FDTE, em andamento, uma vez que sua
estrutura organizacional dependerá do resultado destes trabalhos. Da mesma forma, a DEAO somente será ativada
quando forem implantados os PMO na SEDE e nas ST e GT, objeto dos trabalhos da FDTE, em andamento”.
Análise da Equipe:
Considerando o descompasso entre o cronograma do contrato com a FDTE e as necessidades da Infraero quanto aos
prazos de conclusão dos empreendimentos, entendemos que a Empresa deva adotar outras medidas adicionais para
garantir a integração técnica entre as áreas até que a estrutura prevista esteja em pleno funcionamento, de modo a
minimizar problemas que possam impactar na condução dos empreendimentos.
Recomendação da Ciset:
f) Participação dos órgãos externos que têm áreas dentro dos aeroportos (PF, ANVISA, Receita, Ministério da
Agricultura) na definição dos requisitos, de modo a minimizar os problemas quando da aprovação do projeto básico
pelos mesmos, formalizando as definições ainda na etapa de planejamento, com o compromisso de manutenção, de
modo a minimizar as frequentes alterações durante as etapas posteriores.
Manifestação da Infraero64
“A definição dos requisitos é formalizada por meio do MRIE – Memorial de Requisitos Operacionais de
Infraestrutura, inclusive as áreas que deverão se destinados aos órgãos citados, o qual é construído com base no
Manual e Procedimentos de Planejamento Padrão da DOPL e nas características específicas de cada
empreendimento. Essas propostas são discutidas e aprovadas por todos os Superintendentes da DO e pelo Diretor de
Aeroportos (...)”
Considerando que a metodologia não atendia à recomendação, pois os MRIE são elaborados e aprovados internamente
pela Infraero, sem a participação dos órgãos externos que têm áreas dentro dos aeroportos, o assunto foi novamente
abordado na Solicitação de Auditoria nº 17/2012. Em resposta, a Infraero assim se posicionou:
“A Infraero como órgão administrador dos aeroportos, sempre esteve em contato com os órgãos públicos para a
determinação das respectivas áreas ocupadas por eles nos Terminais de Passageiros. Esta relação se dá tanto nos
Aeroportos, quanto nas Superintendências Regionais e, na maioria das vezes, na Sede da empresa, dependendo do
nível de complexidade. Considerando que os critérios e condicionantes para Planejamento e para Projeto de
Engenharia são responsabilidade da Sede, esta dependência segue os preceitos e parâmetros determinados pelos
órgãos de controle e normatização e a legislação vigente. Ultimamente, com a criação do CONAERO – Comissão
Nacional de Autoridades Aeroportuárias, esses assuntos serão discutidos e reavaliados”.
Análise da Equipe:
A solução apresentada ainda não atende plenamente à recomendação.
Recomendação da Ciset:
h) Reformular a política de estipulação de multas para os novos contratos, de modo a conferir maior efetividade ao
instrumento.
Manifestação da Infraero65
“Por meio do Ato Administrativo nº 2729/DA/2011, de 6/10/2011, foi constituído, em Outubro/2011, um Grupo de
Trabalho – GT com o objetivo de apresentar à Diretoria Executiva ‘proposta objetivando a identificação de
dispositivos que proporcionem maior transparência, exatidão e agilidade nos procedimentos e rotinas a serem
praticados nas contratações, em especial, nos seguintes casos: (...) 3) Cláusulas de Penalidade previstas nos
62
63
64
65

CF nº 1161/PRAI(AIPD)/2012, de 17/1/2012
Despacho nº 15/DTAS/2012, de 16/5/2012
CF nº 1161/PRAI(AIPD)/2012, de 17/1/2012
CF nº 1161/PRAI(AIPD)/2012, de 17/1/2012

DOCS/2310/201201194final[1]
Pág. 85/161

REVIS

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PRESIDENCIA.GOV.BR

Contratos de obras, serviços de engenharia e contínuos”. O grupo apresentou e foram aprovados pela Diretoria
Executiva, (...), ora em fase de inclusão nos normativos pela área competente: (...)
Em resposta a solicitação de auditoria nº 17/2012, de 8/5/2012 que indagava se as novas cláusulas propostas pelo
Grupo de Trabalho foram incluídas nos normativos da Empresa, a Diretoria de Empreendimentos informou 66:
“comunicamos que tão logo sejamos informados da aprovação das alterações propostas, informaremos a essa CisetPR”.
Análise da Equipe:
A solução já está aprovada pela Diretoria Executiva, restando apenas a sua implementação. Salientamos que os
contratos que vão sendo firmados enquanto perdura a sistemática antiga estão mais propensos a gerarem atrasos e
problemas executivos.
Recomendação da Ciset:
i) Ao elaborar editais para contratação de elaboração de projetos, limitar as exigências de qualificação técnica às
parcelas mais relevantes do objeto, de forma a aumentar o universo de empresas aptas a participar do certame.
Manifestação da Infraero67
“Essa recomendação já foi objeto de ação por parte da Infraero. Em 2010, foi instituído, por meio do AA nº
3193/PR/2010, que ‘...b) nas licitações para projetos fica autorizado que as exigências de capacidade técnica
operacional se restrinjam a até 50% dos itens de maior relevância técnica e/ou financeira, mediante inclusão de
justificativas no processo por parte da área requisitante”.
Análise da Equipe:
Recomendação atendida.
Recomendação da Ciset:
k) Limitar as contratações de apoio à fiscalização, para contratos de elaboração de projetos, a situações pontuais,
priorizando a fiscalização orgânica. Quando, excepcionalmente, adotar-se a contratação, leve em consideração, no
escopo dos serviços prestados pela empresa, atividades “mecânicas” de conferência de parâmetros previamente
estabelecidos. Definições, por parte da empresa fiscalizada, de pontos estratégicos e relativos à concepção dos projetos
em elaboração devem sempre ser aprovadas pelo órgão, nunca por terceiros.
Manifestação da Infraero68
“A regra atual é optar, sempre, pela fiscalização orgânica, tanto no que se refere à elaboração de projetos quanto a
de obras. Exemplos de processos em andamento ou recentemente concluídos: (...)
Entretanto, há que se considerar que, para atender à grande demanda do momento, a Infraero não dispõe de equipe
técnica suficiente para atuar diretamente em todos os empreendimentos, fazendo-se necessária, em alguns casos, a
contratação de Apoio à Fiscalização Orgânica”.
A fiscalização contratada se limita à verificação da conformidade da execução em relação aos quantitativos e
requisitos técnicos exigidos pelo contratado, ficando as definições estratégicas e de alterações de escopo, restritas à
decisão da fiscalização orgânica”
Análise da Equipe:
Não foram apresentados novos elementos que alterassem o entendimento, ficando mantida a recomendação.
Recomendação da Ciset:
l) Considerando a quantidade de empreendimentos com pendências na concretização das negociações com órgãos
externos que devem ter espaço nos aeroportos (PF, Receita, Anvisa, Ministério da Agricultura), promover, se ainda
não o fez, uma negociação institucional com tais órgãos, de modo a facilitar as negociações ponto a ponto em nível
local.
Manifestação da Infraero69
“O assunto será levado pelos representantes da Infraero à SAC para sua inclusão na pauta das próximas reuniões da
Conaero – Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias – Responsável pela organização e coordenação das
atividades públicas nos aeroportos, integradas, entre outros, por representantes dos órgãos envolvidos (...)”
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 17/2012, a Infraero informou70
“informo que o assunto foi colocado em pauta da reunião do CONAERO, onde decidiu-se pela
criação de um grupo, com participação dos órgãos públicos, para definição de critérios para as áreas a serem por
eles ocupadas.
Análise da Equipe:
Recomendação atendida.
66
67
68
69
70

Despacho nº 22/DALC(LCNS)/2012, de 21/5/2012 e respectiva complementação, pela PRAI
CF nº 1161/PRAI(AIPD)/2012, de 17/1/2012
CF nº 1161/PRAI(AIPD)/2012, de 17/1/2012
CF nº 1161/PRAI(AIPD)/2012, de 17/1/2012
Resposta à Solicitação de Auditoria nº 17/2012
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Recomendação da Ciset:
m) Adotar e/ou dar prosseguimento às providências necessárias à atualização e aprovação dos planos diretores dos
aeroportos.
Manifestação da Infraero e Análise da Equipe:
Conforme apresentado na Constatação 4 do anexo I.
Recomendação da Ciset:
n) Reforçar a orientação, lançando atos normativos atualizados, de que os procedimentos necessários à realização dos
empreendimentos PAC/COPA venham a ter prioridade sobre as demais demandas. O impacto maior recai sobre o
processo de licitação, pois a área responsável é externa à estrutura da DT/DE, e, em muitos casos, as demandas dos
empreendimentos acabam competindo com as prioridades das Regionais.
Manifestação da Infraero71:
“esclarecemos que os órgãos de licitação da Infraero têm sido orientados no sentido de instaurar Célula de
Aceleração de Processos - CAP para todos os Empreendimentos relacionadas com o PAC/COPA. Cabe registrar,
que a orientação de priorizar os empreendimentos PAC/COPA vem desde a expedição do Ato Administrativo nº
2532/PR/2008 de 11/9/2008, tendo contribuído inclusive para redução dos prazos de instauração dos certames.
Recentemente, este procedimento foi fortalecido com atualização da NI nº 6.01/E(LCT), que dispõe acerca dos
procedimentos de licitação e contratos da Infraero, com a inclusão do subitem 11.1.4 da citada norma, senão
vejamos: ’11.1.4 – para instalação de CAP serão observados os seguintes procedimentos (...) b) somente podem ser
submetidos à CAP processos inseridos no Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) e/ou, ainda, os de maior
relevância e/ou valor expressivo com reflexos diretos na operacionalidade da Dependência, mediante avaliação
prévia do Diretor da área interessada, na Sede, e dos Superintendentes Regionais, nas Regionais’. Outrossim,
recordamos que a alteração do citado normativo foi amplamente divulgada pela Superintendência de Planejamento e
Gestão – DAPG, pro meio de mensagem eletrônica em âmbito Nacional”
Análise da Equipe:
A CAP de fato contribui para a aceleração dos processos, conforme constatado na própria auditoria operacional.
Entendemos que, além dessa, a Empresa deveria adotar outras ações para assegurar a priorização das licitações
relacionadas aos empreendimentos. Isso porque, em muitos casos, não é necessária apenas a licitação principal (de
execução das obras, por exemplo), mas podem ser necessários diversos outros processos acessórios, que se não
priorizados, podem comprometer, de qualquer forma, a conclusão do empreendimento. Consideramos, a título de
sugestão, que uma reiteração/renovação do Ato Administrativo nº 2532/PR/2008, acompanhada de uma sistemática
para que as dependências pudessem facilmente identificar os processos correlatos aos empreendimentos por ele
abrangidos, poderia trazer / renovar bons resultados.

a.2) Acompanhamento das recomendações do Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
8/2011 e da Nota Técnica (MR) Nº 38/2012 COAUD/CISET/SG-PR
O Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 8/2011 (Disponível no Anexo VII a este
relatório) tratou da contratação integral para execução de reforma e adequação do antigo terminal de
cargas, em caráter emergencial, transformando-o em terminal remoto de passageiros, no Aeroporto
Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos/SP. Expediu recomendações à Infraero, cuja
manifestação, por meio da Carta Formal nº 30828/PRAI(AIPD)/2011, de 14/12/2011, foi objeto de
análise, tendo sido emitida a Nota Técnica (MR) Nº 38/2012 COAUD/CISET/SG-PR, de
24/4/2012 (Disponível no Anexo VII a este relatório), que considerou as recomendações
parcialmente atendidas.
A Infraero72, em 8/6/2012, apresentou as manifestações das diretorias envolvidas quanto ao
conteúdo da Nota Técnica, que passaremos a analisar:
Quadro 22 – Análise da manifestação da Infraero quanto ao conteúdo da Nota Técnica (MR) nº 38/2012
COAUD/CISET/SG-PR
Nota da Ciset: “Por meio da CF 423/PRAI(AIPD)/2012, de 9/1/2012, foram apresentados 5 boletins de medição,
indicando que, até 31/12/2011, haviam sido executados 87,9% dos serviços”.
Manifestação da Infraero: “Em atenção ao apontamento do 5º parágrafo da nota técnica esclarecemos que, conforme
informado através da CF 423/PRAI(AIPD)/2012, de 9/1/2012, foram desembolsados 87,90% do financeiro da obra,
71
72

CF nº 213/DALC/2012,de 4/1/2012
CF nº 718/PRAI(AIPD)/2012-R, de 8/6/2012
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situação essa que permanece até o presente momento, tendo em vista que os 12,10% faltantes, refere-se ao último
pagamento que encontra-se retido até a emissão do termo de Recebimento Definitivo”.
Análise da equipe: Recomendamos à Infraero aguardar a emissão do laudo técnico da empresa que contratou,
conforme mencionado a seguir, para só então emitir o termo de recebimento definitivo da obra.
Nota da Ciset: “6. Os resultados demonstram que o cronograma físico apresentado não foi cumprido O documento,
que previa ações até o término do contrato, em 20/1/2012, estabelecia que até 20/12/2011 a execução da obra
propriamente dita estaria concluída, sendo prevista a realização, ao longo do mês de janeiro de 2012, somente dos
serviços de start up e comissionamento dos equipamentos (processo que assegura que os sistemas e componentes de
uma edificação ou unidade industrial estejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo com as
necessidades e requisitos operacionais do proprietário) e documentação final da obra (projetos as built).
7. O boletim de medição indicou que, em 31/12/2012, ainda restavam outros serviços inconclusos, tais como: os
integrantes do escopo da reforma da edificação principal, da nova cobertura do lado ar, da instalação de
equipamentos, do sistema viário e dos estacionamentos. Assim, consideramos que a recomendação não foi cumprida ”
Manifestação da Infraero: “Em atenção aos apontamentos do 6º e 7º parágrafos da nota técnica informamos que de
acordo com o acompanhamento mensal de execução física da obra (anexo 1), constatamos um atraso referente ao
cronograma apresentado, de 9,36% devido, principalmente, pelo incidente ocorrido no dia 2/12/2011. Verifica-se, no
entanto, que durante o mês de Janeiro a empresa contratada recuperou o atraso e efetuou a entrega da obra no prazo
contratual”
Análise da equipe: A informação prestada não altera o nosso entendimento, visto que a entrega em janeiro, após o pico
de movimento do final do ano, não garantiu o atendimento à situação emergencial que motivou a contratação por
dispensa de licitação.
Nota da Ciset: “16.Considerando, conforme notícias publicadas pela imprensa, a ocorrência, em 2/12/2011, de
acidente com a estrutura da obra, foi solicitado à Infraero informar quais foram as medidas adotadas, visando garantir
a segurança dos futuros usuários do empreendimento.
17.Em resposta, a Infraero encaminhou cópia da CF Nº 26.714/STGR/2011, de 3/12/2011, pela qual notificou a
empresa Delta Construções S.A. no sentido de apresentar justificativas para a ocorrência, apontar as possíveis
soluções para a recuperação da área, avaliar as demais estruturas do futuro Terminal Remoto e avaliar as
compatibilizações entre os projetos das estruturas e os projetos das instalações, além de informar as providências
adotadas quanto ao incidente previstas nas normas de Segurança e Medicina do Trabalho.
18.A empresa se manifestou por meio do Ofício nº 072/2011, de 7/12/2011. Quanto ao rompimento de parte da
estrutura, transcreveu trecho de laudo pericial elaborado por profissional especialista por ela contratado, in verbis:
‘A estrutura auxiliar correspondente à área de check-in, entre os eixos 2 a 7 e eixos C a E, ruiu, levando consigo
todas as instalações fixadas na mesma [...]
As estruturas adjacentes, tanto entre os eixos A ao C (Check-in), como entre os eixos E ao G (saguão de embarque)
sofreram deformações em face do deslocamento das instalações que se encontravam fixadas em ambas as
estruturas [...]
Em face do quadro clínico, pode-se comentar que a ruína da estrutura auxiliar teve como causa principal o
carregamento apresentado pelas instalações fixadas, o qual promoveu a deformação excessiva das treliças. [...]
Na região ruída, a estrutura encontrava-se além da instalação dos dutos de ar condicionado, iluminação e forro,
em fase de carregamento dos cabos alimentadores de elétrica, ou seja, com carregamento superior ao das treliças
da estrutura do mezanino’.
19.Quanto às demais estruturas, apresentou informações, baseada ainda no laudo pericial, quanto ao risco de
ocorrência de incidente semelhante ao ocorrido na área de check-in, quando do acréscimo de carregamento (dutos de
ar condicionado já colocados e instalações de forro, incêndio e elétrica a acrescentar). Informou que todos os projetos
de estrutura e instalações seriam reavaliados. Quanto às normas de segurança e medicina do trabalho, anexou a
respectiva Comunicação de Acidente de trabalho – CAT.
20.Consideramos que as providências adotadas pela Infraero, pelo menos até aquela data, foram insuficientes. O laudo
pericial apresentado pela própria empresa demonstrava que o projeto estrutural, também elaborado por ela, estava
inadequado, havendo risco de acidente semelhante em outras áreas, e necessitava ser revisado. Não foram
apresentadas evidências de que a Infraero tenha recebido nova versão do projeto e que o tenha avaliado ou submetido
a uma avaliação especializada por profissionais independentes em relação à contratada.
Manifestação da Infraero: “Em atenção ao apontamento do 16º, 17º, 18º, 19º e 20º parágrafo da nota técnica
esclarecemos que em função do acidente ocorrido, na data de 2/12/2011, além da Perícia Técnica da Polícia Federal e
do Laudo Técnico de empresas contratadas pela DELTA Construções, a Infraero contratou uma empresa de
consultoria para execução de um Laudo Técnico independente das empresas contratadas pela DELTA Construções
S.A. A empresa Andrade e Rezende, contratada ora mencionada, visitou, acompanhou e analisou todas as soluções
propostas, estando em fase final de emissão de Laudo Técnico, incluindo análise e avaliações dos laudos apresentados
pelas empresas da contratada, tão logo finalizado pela Andrade e Rezende e aprovado pela Infraero, copio do laudo
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técnico final será encaminhado pra conhecimento da Ciset”.
“Em atenção ao apontamento do 28º parágrafo da nota técnica como já informado no parágrafo 5 deste documento a
Infraero, visando garantir imparcialidade no laudo técnico da estabilidade estrutural já contratou uma empresa para
analise, acompanhamento e aprovação das ações implementadas em obra”
Análise da equipe: Consideramos adequada a ação adotada pela Infraero.
Nota da Ciset: “10. A respeito da resposta à recomendação contida na alínea “c” da Carta de Recomendações da
CISET, o estudo mencionados (ESTUDO Nº 01/(OSTENSIVO)/GPAN-2/DOGP/DO de 05/03/2010, aprovado através
da IP nº 109/DO/01/06/2010) objetivou padronizar a metodologia de cálculo para a averiguação da capacidade de
infraestrutura dos aeroportos da rede. (...)
11. Assim, a primeira parte da recomendação, quanto à sistematização de crescimento das demandas por
infraestrutura deste e dos demais aeroportos, encontra-se atendida, visto que a INFRAERO dispõe de metodologia
formalizada para tal, e a avaliação foi realizada para toda a rede. A segunda parte, que diz respeito ao planejamento
dos investimentos necessários de forma a evitar a ocorrência de novas situações de emergência, ainda requer,
entretanto, providências adicionais.
12.Os dados apresentados, relativos à capacidade calculada para cada um dos aeroportos, foram confrontados com o
movimento operacional da Rede Infraero de Janeiro a Dezembro de 2011, disponível em
http://www.Infraero.gov.br/index.php/br/estatistica-dos-aeroportos.html (consulta em 18/4/2012). Os resultados
demonstram que, em 22 aeroportos, o movimento anual já alcançou o ponto de alerta quanto à necessidade de
ampliação (capacidade baixa), e em outros 7 já atingiu o patamar definido como limite para as ampliações estarem
entrando em operação (capacidade alta) (...)A empresa informa que os investimentos em infraestrutura planejados
para serem realizados na INFRAERO, são definidos nos PLANOS DE INVESTIMENTOS ANUAL E PLURIANUAL DA
INFRAERO. O orçamento de investimentos (posição em 31/12/2011) possuía ações no Programa 0631 –
Desenvolvimento da Infraestrutura Aeroportuária, relativas a obras de infraestrutura em terminais de passageiros nos
seguintes aeroportos, dentre os listados acima: SBCF, SBCT, SBCY, SBFL, SBFZ, SBGL, SBGO, SBGR, SBKP, SBRJ,
SBSN, SBSP, SBTE E SBVT. Os aeroportos SBBR, SBGR e SBKP foram objeto de concessão, portanto, presume-se que
o concessionário realizará os investimentos necessários.
13. Há, entretanto, 5 aeroportos que já atingiram o sinal de alerta (SBCG, SBIZ, SBJU, SBMT, SBNF) e dois que
ultrapassaram a capacidade limite (SBME e SBSJ), sem que haja investimentos destinados no plano de ação da
Infraero”.
Manifestação da Infraero: “Dos cinco aeroportos listados no item 13, que tiveram em 2011 o movimento Anual
equivalente ao da Capacidade Anual de Baixa Intensidade de uso, para dois não foram iniciadas as tratativas de
ampliação da capacidade do TPS. Para SBCG, SBIZ e SBJU já foram elaborados os MRIE, (...), e encaminhados à
área de Engenharia para elaboração dos projetos. O aeroporto SBMT é caracterizado por operar aviação
geral/executiva onde a absoluta maioria dos embarques e desembarques ocorrem nos hangares, não passando pelo
Terminal de Passageiros. Por esta razão, apesar do aeroporto movimentar tal volume de passageiros, o TPS não é
muito usado e, portanto, não se apresenta saturado. Com relação ao aeroporto SBNF, é sabido que há a necessidade
de melhorias no TPS para atender à demanda na hora de pico. No entanto, o Plano Diretor indica que a próxima fase
de desenvolvimento da infraestrutura é uma nova área terminal, isto em áreas que ainda não são patrimônio da União
e que, portanto, não estão disponíveis par ao aeroporto. Até que esteja concluída a revisão do PDIR em andamento, e
confirmada a Nova Área Terminal em áreas a serem desapropriadas, não é indicado iniciar o processo de ampliação
de capacidade de processamento de passageiros.
No mesmo item 13 foi citado o aeroporto SBME que teve em 2011 o Movimento Anual equivalente ao da Capacidade
Anual de Alta Intensidade de uso. Apesar de não figurar no plano de investimentos, o projeto de ampliação já está
concluído e, em agosto de 2011, foi iniciada a elaboração de EVE para o empreendimento conforme solicitado na CF
Nº 21090/DEOB)/2011 em anexo. Deve-se considerar também que, neste aeroporto, o movimento de passageiros
predominante é o de operações offshore, especialmente funcionários das plataformas de extração de petróleo, e que
está em andamento a Consulta Pública – 001/ADRJ/SBME/2011 para concessão de área única e exclusivamente
dedicada à instalação de Terminal para embarque e desembarque offshore.
Ainda no item 13 foi citado o aeroporto SBSJ que teve em 2011 o Movimento Anual equivalente ao da Capacidade
Anual de Alta Intensidade de uso. É consenso que há necessidade de planejar um novo terminal, ou uma grande
reforma do atual, porém depende das diretrizes do Plano Diretor. Segundo Despacho nº 07/PDPD/2012 em anexo, a
revisão do Plano Diretor somente será iniciada quando da conclusão das negociações com o Comando da
Aeronáutica, pois está pendente a definição quanto a área civil do aeroporto. Até mesmo a renovação do convênio com
a INFRAERO para administração do aeroporto era incerta. Desta forma, objetivando compatibilizar a infraestrutura
disponível com a demanda de passageiros no aeroporto até que o Novo Plano Diretor esteja concluído, considera-se a
instalação de um MOP, por ser uma solução de implantação mais rápida a um custo menor. Para este projeto foi
elaborado o Memorial nº 01/OSTENSIVO/DO/2011, que segue gravado no CD anexado.
Adicionalmente, consideramos importante esclarecer que a comparação entre capacidade e demanda é apenas um dos
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fatores considerados pela Diretoria Executiva na avaliação da necessidade de novos investimentos. Demandas
oriundas do Governo Federal, por exemplo motivadas pela integração nacional, podem suscitar investimentos mesmo
em casos onde os índices de saturação de capacidade não estejam adequados.
Análise da equipe: As informações prestadas (à exceção de SBMT – Campo de Marte, para o qual a Infraero haver
peculiaridades operacionais que o diferem dos demais) não alteram nosso entendimento, pois não foi demonstrado estar
assegurada a adequação da capacidade, em curto prazo, dos aeroportos apontados como em situação crítica.
Nota da Ciset: “14.Outro ponto a ser considerado é se as obras e investimentos programados serão ou não suficientes
para adequar a capacidade dos terminais à necessidade da demanda. Para tal, conforme resposta da Infraero, a área
operacional elabora um documento denominado Memorial de Requisitos Operacionais de Infraestrutura – MRIE, e,
após a elaboração dos projetos, verifica se estes atenderam aos seus requisitos. Conforme informação contida na CF
nº 206/DOPL/2012, de 4/1/2012, foram elaborados, de 5/3/2012 até àquela data, MRIEs de 10 empreendimentos.
15. Entendemos que se faz necessária a avaliação de todos os projetos em andamento, inclusive dos que tiveram sua
elaboração iniciada antes da definição da metodologia, quanto à capacidade de atendimento à demanda, de modo a
garantir a eficácia no atingimento aos objetivos a que se destinam os empreendimentos”.
Manifestação da Infraero: “Em relação aos itens 14 e 15 esclarecemos que os requisitos de dimensionamento (áreas
e equipamentos) para os projetos de reforma, ampliação ou construção de novos Terminais de Passageiros são, desde
2003, sistematicamente consolidados num conjunto composto de uma Planilha de Dimensionamento e quatro Planilhas
de Requisitos de Projeto, e o desenvolvimento dos projetos é sempre analisado com base nestas planilhas. A lista de
Memoriais de Requisitos fornecida foi apenas daqueles elaborados entre 5/3/2010 e 4/2/2012 conforme solicitado no
item b da Diligência COAUD nº 96/2011. Assim, complementando as informações fornecidas anteriormente, seguem
gravados no CD(...).
Do grupo de aeroportos citados no item 13 apenas SBGL, SBRJ e SBSP não foram ampliados seguindo uma Planilha
de Requisitos. No caso de SBRJ e SBSP, os sítios aeroportuários atingiram a fase final de implantação, não sendo
viável ampliar os seus limites e, assim, as reformas e ampliações ocorreram no sentido de ganhar o que fosse possível
de capacidade nas áreas de processamento de passageiros e bagagens, objetivando adequar os espaços aos padrões
operacionais vigentes, incluindo requisitos de segurança, níveis de serviço e conveniências ao passageiro (áreas
comerciais). No caso de SBGL a construção do TPS 2 foi interrompida, com cerca de 2/3 da área acabada, para que o
TPS 1 fosse reformado a tempo de atender a demanda excepcional decorrente da realização da Conferência Rio 92.
Sem necessidade de capacidade adicional para a demanda do aeroporto, estas obras permaneceram, e a conclusão do
TPS2 só foi retomada recentemente”.
Análise da equipe: As informações prestadas esclarecem os pontos levantados.
Nota da Ciset: “19.Quanto às demais estruturas, apresentou informações, baseada ainda no laudo pericial, quanto ao
risco de ocorrência de incidente semelhante ao ocorrido na área de check-in, quando do acréscimo de carregamento
(dutos de ar condicionado já colocados e instalações de forro, incêndio e elétrica a acrescentar). Informou que todos
os projetos de estrutura e instalações seriam reavaliados. Quanto às normas de segurança e medicina do trabalho,
anexou a respectiva Comunicação de Acidente de trabalho – CAT.
20.Consideramos que as providências adotadas pela Infraero, pelo menos até aquela data, foram insuficientes. O laudo
pericial apresentado pela própria empresa demonstrava que o projeto estrutural, também elaborado por ela, estava
inadequado, havendo risco de acidente semelhante em outras áreas, e necessitava ser revisado. Não foram
apresentadas evidências de que a Infraero tenha recebido nova versão do projeto e que o tenha avaliado ou submetido
a uma avaliação especializada por profissionais independentes em relação à contratada.
21.Salientamos que a situação pode ser atribuída à ausência de um projeto básico e à contratação sem orçamento
detalhado em planilhas suficientemente analíticas, conforme havíamos constatado no Relatório de Auditoria de
Monitoramento CISET/PR nº 8/2011. A delegação da elaboração dos projetos de formulação dos custos à empresa
interessada não contribuiu para a garantia dos interesses da contratante, como demonstram os fatos ocorridos”.
Manifestação da Infraero:“Com relação ao contido no parágrafo 21 da NT, mais especificamente ao que se refere à
‘ausência de um projeto básico e a contratação sem orçamento detalhado em planilhas suficientemente analíticas’,
destacamos os trechos da CF nº 21.096/PR/DE/DEPE/STGR/2011 que respondeu a questionamento do TCU acerca do
mesmo tema, cujos termos entendemos suficientes para esclarecer àqueles apontamentos: (...)
Análise da equipe: A CF 21.096/PR/DE/DEPE/STGR/2011 já havia sido apresentada à equipe de auditoria e seu
conteúdo foi considerado anteriormente à elaboração do Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 8/2011. Não
foram, portanto, apresentados novos elementos que alterassem o entendimento desta Secretaria.
Nota da Ciset: “25.Não foram apresentadas evidências de que a análise estrutural, considerada necessária, conforme
resposta da própria Infraero, tenha sido realizada. Ainda assim, foi informado às empresas convidadas que não
haveria necessidade de substituição da estrutura da cobertura, sem estudo comprobatório”.
Manifestação da Infraero: “Quanto ao disposto nos parágrafos 22 a 24 da referida NT entendemos que não há
questionamentos a serem respondidos, tendo servido apenas para introduzir a questão levantada no parágrafo
seguinte, de nº 25, acerca da não realização da análise estrutural aventada como necessária pela própria Infraero na
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resposta à diligência da CISET, de 23.12.2011.
Para comprovar que houve a realização da análise estrutural da estrutura espacial existente anexamos Laudo Técnico
– Estrutura Espacial Tubular Existente – TPS-3 do SBGR, produzido pela ENPRO Engenharia e Projetos Ltda,
recebido, fiscalizado e aprovado pela STGR – Superintendência Temporária de Empreendimentos de Guarulhos – SP,
responsável pela Fiscalização das obras e serviços de engenharia contratados”.
Análise da equipe: O laudo mencionado na resposta foi elaborado por ente contratado pela empresa executora das
obras, e não dispensa a realização de estudo independente, demandado pela própria Infraero.

a.3) Acompanhamento das orientações expedidas por meio do Ofício nº 232/ASSES-CISETPR, de 12 de abril de 2011
O ofício nº 232/2011 recomendou observância às diretrizes emanadas da Comissão
Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias
(Resoluções nº 2 e 3, ambas de 31/12/2010). A síntese da manifestação da Infraero73 e nossa análise
estão apresentadas no quadro a seguir:
Quadro 23 – Manifestação da Infraero quanto às Resoluções nº 2 e 3 da GCPAR
Determinação

Manifestação da Infraero

Análise

Resolução nº 2
Vincular a auditoria interna aos
respectivos conselhos de administração.
Após a emissão da versão preliminar a este Atendido
74
relatório, a Unidade informou :
O artigo 40 do Estatuto Social da INFRAERO,
publicado no DOU de 16/07/2012, estabelece:
A Infraero disporá de unidade de Auditoria
Interna, vinculada ao Conselho de Administração,
com a incumbência de executar o plano de
trabalho anual por ele aprovado.
Desta forma, a recomendação está atendida.
Adotar ou aprimorar ações que tenham o A Infraero mantém em sua página link Atendido.
fim de dar transparência às atividades da “transparência pública” contemplando o conteúdo
empresa e à utilização dos recursos previsto.
públicos.
Garantir a independência, imparcialidade e As normais internas estabelecem em diversos A recomendação já
profissionalização dos agentes que dispositivos independência, imparcialidade e estava contemplada nas
compuserem os quadros de controle profissionalização dos auditores internos.
normas da Empresa.
interno.
Não permitir o desvio de função dos As normas internas vedam à auditoria interna a A recomendação já
profissionais
da
auditoria
interna, participação em atividades que possam estava contemplada nas
preservando sua isenção e imparcialidade. caracterizar co-gestão.
normas da Empresa.
Adotar regulamento próprio para o corpo A auditoria interna possui norma específica
A recomendação já
de auditoria interna de cada empresa.
estava contemplada nas
normas da Empresa.
Utilizar, quando necessário, a auditoria A auditoria interna realiza auditorias de natureza A auditoria interna da
interna como fonte de assessoramento operacional
em
processos
considerados empresa já adota práticas
quanto ao gerenciamento de riscos estratégicos, além de promover disseminação de que
atendem
à
relativos às decisões importantes da conteúdos que auxiliam a gestão e matem canal recomendação.
empresa.
aberto para esclarecimento de determinadas
questões em tese.
Estabelecer a diretriz de que as auditorias Já constam das competências da Auditoria Depende de alteração em
internas devem manter relacionamento Interna. Não obstante, irá incluir itens específicos norma
interna.
institucional com os órgãos de controle.
na norma interna da auditoria.
Salientamos
que
a
73
74

CF nº 13873/PRAI/2011, de 30/5/2011
Anexo P à CF nº 25764/PRAI(AIPD)/2012, de 30/8/2012
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Determinação

Manifestação da Infraero
Análise
Após a emissão da versão preliminar a este prática já é adotada.
relatório, a Unidade informou que a norma está
sendo revisada.

Resolução nº 3
Segregação das funções de direção, Os parágrafos 1º e 2º do artigo 16 do Estatuto Atendido.
evitando o acúmulo do cargo de Presidente Social da INFRAERO, publicado no DOU de
do Conselho de Administração, ou 16/07/2012, estabelece:
assemelhado, e o diretor presidente pela § 1º O Presidente do Conselho de Administração
mesma pessoa, mesmo que interinamente, será indicado pelo Ministro Chefe da SAC-PR e
com o objetivo de impedir a concentração eleito pela Assembleia Geral, dentre os membros
de poder.
referidos no inciso I.
§ 2º A Presidência do Conselho de Administração
não poderá ser ocupada pelo Presidente da
Infraero.
Desta
forma,
a
recomendação
está
atendida.Infraero
Instituição forma, da prática de sessão INFRAEROO artigo 15 do Regimento Interno do Atendido
executiva no conselho de administração, Conselho de Administração da Infraero, aprovado
ao menos uma vez por ano, sem a presença em 27/3/2012, dispõe:
do Presidente da empresa, para aprovação Art. 15. As reuniões para aprovação do Plano
do Plano Anual de Atividade da Auditoria Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)
Interna e do Relatório das Atividades de e do Relatório Anual das Atividades de Auditoria
Auditoria Interna.
Interna (RAINT) serão realizadas sem a presença
do Presidente da Empresa.
Desta forma, a recomendação está atendida.
Sempre que o nº de conselheiros de O Capítulo VII do Regimento Interno do
administração permitir e o custo/benefício Conselho de Administração da Infraero, aprovado Atendida
for adequado, criar comitês de suporte ao em 27/3/2012, que dispõe sobre os comitês
Conselho de Administração para estudos especializados, rege em seu artigo 17:
de assuntos estratégicos
Art. 17. O conselho, para melhor desempenho de
suas funções, poderá criar comitês ou grupos de
trabalho com objetivos definidos.
Desta forma, a recomendação está atendida.
Implementação de avaliação formal de
desempenho da Diretoria e do Conselho de O artigo 20 do Estatuto Social da INFRAERO, Atendida
Administração.
publicado no DOU de 16/07/2012, estabelece:
a) No tocante à avaliação da Diretoria
Executiva:
20. Compete ao Conselho de Administração:
(...)
XVI - promover, anualmente, a avaliação formal
do desempenho da Diretoria
Executiva;
b) No tocante à avaliação do Conselho de
Administração:
§ 3º A avaliação formal do desempenho do
Conselho de Administração, a ser
promovida anualmente, ficará a cargo da SACPR, no exercício da supervisão ministerial.
Desta forma, as recomendações estão atendidas.
Fazer constar em nota explicativa às A Empresa já informa a maior, menor e média das A recomendação estará
demonstrações financeiras da maior e Aremunerações em nota explicativa às suas atendida quando da
menor remuneração paga a seus demonstrações. Não contempla, porém, vantagens publicação do próximo
empregados, nela computando vantagens e e benefícios, mas fará constar das próximas relatório de gestão.
benefícios, bem assim o salário médio.
publicações.
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B) RECOMENDAÇÕES DA CISET/MD
b.1) Acompanhamento do Plano de Providências Permanente para atendimento às
recomendações contidas no Relatório de Auditoria de Gestão nº 080/2010/GEAU/CISET-MD
Apresentamos, a seguir, o acompanhamento das ações empreendidas pela Infraero para
atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria de Gestão nº 080/2010/GEAU/CISETMD. Esclarecemos que o acompanhamento dessas ações foi de responsabilidade da Ciset/MD até a
edição da Medida Provisória nº 527/2011 (Convertida na Lei nº 12.462/2011), que transferiu a
Supervisão Ministerial da Infraero à SAC – Secretaria de Aviação Civil.
Quadro 24 - Atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria de Gestão nº 080/2010/GEAU/CISET-MD
Item
Recomendação Ciset/MD
7.3.1.1 “A recomendação ainda não foi
atendida em sua totalidade, pois ainda
não foi possível aferir, de forma
sistêmica e válida os percentuais físicos
realizados. Sobre o desempenho na
aplicação dos recursos, verifica-se que
as medidas implementadas pelo gestor
ainda não surtiram os efeitos desejados
na melhoria do desempenho da
Infraero”.

R1

SET 2011: “A recomendação ainda não
foi atendida em sua totalidade, pois
ainda não foi possível aferir, de forma
sistêmica e válida os percentuais físicos
realizados. Sobre o desempenho na
aplicação dos recursos, verifica-se que
as medidas implementadas pelo Gestor
ainda não surtiram os efeitos desejados
na melhoria do desempenho da
Infraero”.

R2

SET 2011: “A recomendação ainda não
foi atendida em sua totalidade, pois
ainda não foi possível aferir, de forma
sistêmica e válida os percentuais físicos
realizados. Sobre o desempenho na
aplicação dos recursos, verifica-se que
as medidas implementadas pelo Gestor
ainda não surtiram os efeitos desejados

Manifestação Infraero
A Infraero vem realizando estudos visando a
melhoria do cálculo da realização física dos
investimentos, uma vez que as distorções entre
os dados físicos e financeiros, apontados pela
Ciset/MD, estão relacionados a problemas
para os quais a Infraero está buscando
soluções, conforme quadro abaixo”
Após a emissão da versão preliminar, a
Infraero75 se manifestou novamente, nos
seguintes termos:
“Ver “Anexo A” da CF que encaminha
justificativas ao Relatório de Auditoria de
Gestão nº 05/2012”.
a)... “Em relação à execução física das ações
orçamentárias, recebemos orientação do DEST
de que deve ser mantida a metodologia
utilizada, ou seja, proporcionalmente em
relação ao financeiro executado, a qual é
reconhecida por aquele Órgão como a única
aplicável ao Orçamento de Investimento das
Estatais, tendo em vista não poder aferir tal
percentual por critérios distintos entre as
Unidades Orçamentárias”...
b)O
novo
sistema
continua
em
desenvolvimento... Prazo: fev/2012
c)Recomendação cumprida
d)Relatório institucionalizado na aprovação do
MAGES de 26;5;2011
e)Site com as informações da ficha em operação
desde 19;4;2011. Endero HTTP:/engenharia
Após a emissão da versão preliminar, a
Infraero76 se manifestou novamente, nos
seguintes termos:
f)“Ver “Anexo A” da CF que encaminha
justificativas ao Relatório de Auditoria de
Gestão nº 05/2012”.
a.Ações
do
tipo
“atividade”
serão
discriminadas por dependência e tipo no
relatório de gestão
b.Prazo para conclusão do sistema 28/2
Manifestação em 30/8/201277:
Será objeto de manifestação no Plano de
Providências Permanente a ser encaminhado à
CISET-SG-PR até 31/10/2012.

Análise
Não atendida, conforme relatado
no item III.II deste relatório
Obs: As informações constantes
do anexo mencionado foram
avaliadas, conforme consta do
Anexo IV a este relatório,
recomendação ‘a’, e não alteram
nosso posicionamento. Portanto,
permanece não atendida a
recomendação.

Não atendida, conforme relatado
no item III.II deste relatório
Obs: As informações constantes
do anexo mencionado foram
avaliadas, conforme consta do
Anexo IV a este relatório,
recomendação ‘a’, e não alteram
nosso posicionamento.

Sistema
ainda
não
implementado,
conforme
informado em resposta à
solicitação de auditoria nº
20/2012. Portanto, permanece
pendente de implementação,
embora esteja em andamento.

75

Anexo Q à CF Nº 25764/PRAI(AIPD)/2012
Anexo Q à CF Nº 25764/PRAI(AIPD)/2012
77
Anexo Q à CF Nº 25764/PRAI(AIPD)/2012
76
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Item

Recomendação Ciset/MD
na melhoria do desempenho
Infraero”.
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Item
R3

2.2.3

4.1.3

4.2.3

5.1.3

78

Recomendação Ciset/MD
SET 2011: “A recomendação ainda
não foi atendida em sua totalidade,
pois ainda não foi possível aferir, de
forma sistêmica e válida os percentuais
físicos realizados. Sobre o desempenho
na aplicação dos recursos, verifica-se
que as medidas implementadas pelo
Gestor ainda não surtiram os efeitos
desejados na melhoria do desempenho
da Infraero”.
“Ante
o
exposto,
propomos
recomendar à administração da
Infraero que adote providências
visando aperfeiçoar o planejamento e a
elaboração de seus indicadores, bem
assim observar os critérios a que estes
devem estar sujeitos, de acordo com o
estabelecido na seção IV do capítulo
III do anexo à IN SFC n. 01/2011”
“O assunto foi abordado em item
próprio deste relatório, no qual se
considera que a recomendação não foi
completamente atendida no sentido de
observar os critérios de utilidade e
mensurabilidade estabelecidos na DN
TCU 110”
Obter prestação de contas dos
e
expurgar despesas estranhas as
finalidades dos objetos

Manifestação Infraero
Apresentada a tabela representativa dos
resultados da eficácia da Célula de
Aceleração de Processos – CAP. Reiterando
o entendimento de que a ferramenta, quando
devidamente utilizada, atende o objetivo par
ao qual foi criada

Análise
Conforme consta do Relatório de
Auditoria
Operacional
COAUD/CISET/PR nº 1/2011, a
implantação da CAP foi avaliada
como boa prática. Recomendação
atendida.

Implantação do BSC. O próximo passo será
o refinamento dos a indicadores em relação
a seletividade, simplicidade e baixo custo de
obtenção, cobertura, oportunidade e
permanência e estabilidade.
... “Esses indicadores são monitorados
internamente pela áreas responsáveis e os
resultados de 2011 estarão contemplados no
próximo relatório de gestão”

A avaliação dos indicadores de
gestão consta do item III.III deste
relatório. Recomendação ainda em
implementação.

“Em face do Acórdão n° TCU 5458/2011, a
DACC solicitou à Área Gestora –
Superintendência
de
Segurança
Aeroportuária – DOSA, que determinasse à
Superintendência Regional do Nordeste –
SRNE, o imediato ajuste do Convênio objeto
do referido acórdão, de forma a atender os
dispositivos da IN/STN N° 01/97
Registro de todos os convênios no Cadastro no SICONV – Entidade não SISG
SICONV.Informações
do
Mpog – (tela preta), por meio do Portal de
divergem das do SERPRO.
Convênios em andamento

Infraero encaminhou cópia do
Termo Aditivo nº 0183-CI/2011001, segundo aditamento ao
Convênio nº 0063-CI/2007/0014,
publicado no DOU de 5/4/2012. A
recomendação está atendida.

Agilidade e eficácia no atendimento às
recomendações da PRAI (Relatório Nº.
04/PRAI(AIOT) /2009)
Não foi apurado se houve prejuízo à
Empresa e se foram adotadas medidas
para apuração de responsabilidade.

A Unidade apresentou telas de
sistema,
na
opção
SIASG,SICONV,CONVENTE,
CONCONVENT
(CONSULTA
CONVENIO ENT NÃO SISG),
constando o nº dos convênios e seus
respectivos objetos. Recomendação
atendida.
A Equipe de Auditoria não vislumbrou a O atendimento à recomendação está
existência de prejuízos para a INFRAERO. em andamento.
Em relação ao item 2.1.5, aguarda conclusão
dos trabalhos, prevista para 30/6/2012.
Manifestação em 30/8/201278:
“... nos foi informado à época, pela área de
orçamento, quanto a formação de equipe
para elaboração do SINAPI Aeroportuário
(AA Nº 2036/PR/2009, de 5/7/2009).Por este
tema ser crítico para a Infraero foi previsto
no PAINT deste ano, um trabalho específico
para acompanhamento bem como verificar
a evolução dos trabalhos que estão sendo
desenvolvidos junto à Caixa Econômica
Federal, conforme Ação 18, pág. 43 do
PAINT/2012, com previsão para início no
mês de setembro.A PRAI continuará a
monitorar a questão”.

Anexo Q à CF Nº 25764/PRAI(AIPD)/2012
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Item
Recomendação Ciset/MD
5.2.3 Relatório 22/PRAI(AIOT) /2009.
Recomendações não atendidas.
Recomendada
instauração
de
sindicância, porém não informa se
foi iniciado e em que estágio se
encontra.

5.3.3

Manifestação conclusiva sobre
implementação de recomendações
do relatório n. 5/PRAI(AIOT) /2009.
Item 2.1 – Acatado; Item 2.3 Aguarda revisão de normativo.

7.2.3.1 Priorize o desenvolvimento e
g)
implantação de ferramenta de
Tecnologia da Informação (TI) que
possibilite, de forma sistêmica, a
conciliação dos dados das operações
entre o SGTC e o SISO, de maneira
automatizada.
As medidas descritas não surtem
efeito esperado. Também não foram
informados
mecanismos
de
controles
que
assegurem
a
efetividade de conciliação e os
acertos pertinentes

79
80

Manifestação Infraero
Item 3.4 – Novo MAGES contém modelo de
relatório
Item 4.1 – Sindicância em trâmite na área de
correição
Item 4.3 – Drenagem excluída da planilha e
incluída em outra licitação. PRAI orientou não
iniciar processo de contratação sem antes submeter
os projetos às áreas responsáveis sobre as
especificações operacionais e aprovação da ANAC
Manifestação em 30/8/201279:
“Item 4.1: Em 16/5/2012 foi instaurada a
Sindicância n° 049/DJCR/2012 para apuração de
responsabilidade decorrente dos apontamentos
constantes do Relatório 22/PRAI(AIOT) /2009.
Informações prestadas pela CRPA (CF N°
14455/CRPA/2012, de 28/5/2012).
A PRAI continuará a monitorar a questão”.
O normativo que substituiu a NI 6.01/D foi a NI
6.01/E. Nesta nova versão consta no item 5.2.1.5 o
seguinte comando sobre os consórcios:
5.2.1.5 – É vedado estabelecer número máximo de
empresas integrantes de cada grupo consorciado pra
habilitação da Concorrência.
Assim, a recomendação da equipe de auditoria foi
atendida.
DOGP
“As pendências dos 17% dos aeroportos foram
concluídas referentes à conferência das
discrepâncias de set/2009 a dez/2010. Não há mais
pendências para verificação referente ao período”
(...)
“ Ressalta-se que foram também verificadas as
discrepâncias de 1°/1/2011 a 30/9/2011, constando
a comprovação do Anexo II”
PRAI
“Assunto encaminhado por meio do Primeiro
Relatório de Monitoramento 18/PRAI(AIAG)2010,
em 11/11/2011, prazo de 180 dias. Tão logo receba
e proceda a análise das respostas, encaminhar à
Ciset”.
Manifestação em 30/8/201280:
“Com relação à ausência de realização da
conferência da atividade - discrepâncias SISO X
SGTCA, a Equipe de Auditoria responsável
(Relatório n° 18/PRAI(AIAG)2010) acatou a
resposta do Gestor, tendo em vista que os
Aeroportos concluíram a conferência das
discrepâncias entre SGTC X SISO, referente ao
período de 09/2009 a 12/2010.
Com relação ao desenvolvimento e implantação de
ferramenta de Tecnologia da Informação (TI), o
gestor informou que, como ação corretiva,
enquanto não houver a implementação da
ferramenta tecnológica, recomendada pela CISETMD, implantou-se o procedimento de conferência
das discrepâncias entre o SISO X SGTC, do
Módulo SMAP, com base no Relatório de
Discrepância.
A recomendação continuará sendo monitorada

Análise
Item 3.4 – Recomendação
atendida
Item 4.1 – Em andamento
Item 4.3 – O ponto foi iniciado
pela PRAI, e esta acatou as
medidas adotadas.

A recomendação está atendida

O atendimento à recomendação
está sendo monitorado pela
PRAI. A Recomendação está em
fase de implementação.
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Item

Recomendação Ciset/MD

7.2.3.1 Priorize o desenvolvimento e
i)
implantação de ferramenta de
Tecnologia da Informação (TI) que
possibilite, de forma sistêmica, a
conciliação dos dados, de maneira
automatizada,
das
operações
registradas pelo Decea e pelo
Smartstream/Billing da Infraero.
“As medidas implementadas pelo
gestor ainda não são suficientes
para cumprir a determinação
contida no Acórdão 1.324/2009
TCU Plenário, item 9.5.3. O gestor
estima conclusão da recomendação
para outubro/2011
7.2.3.1 CisetMD verificou in loco que as
j) K) e recomendações não haviam sido
l)
atendidas. Consignou que a
verificação deverá ser realizada em
futuros exames de auditoria.

7.3.7.

7.3.8

Determinação contida no item 9.5.1
do Acórdão 1.324-2009
CisetMD verificou in loco que as
recomendações não haviam sido
atendidas. Consignou que a
verificação deverá ser realizada em
futuros exames de auditoria.
Recomendação para instauração de
sindicâncias. Prejuízos no Convênio
n. 0001-CI/2005/002. Ciset MD
considerou a recomendação não
implementada

Manifestação Infraero
Análise
pela PRAI”
Mudança no leiaute do sistema provocou extração A recomendação está em fase de
manual. “Diante disso, não por falha dessa implementação.
Empresa, tivemos que abrir uma nova Ordem de
Serviço para que seja efetuada a correção no
processo anteriormente aprovado e liberado. Cabe
registrar que o movimento da Aviação Geral, não
processado automaticamente, ainda no sistema
financeiro Smartstream, corresponde a 3,5% do
valor financeiro de tais tarifas (navegação aérea)”
Manifestação em 30/8/201281:
“Será objeto de manifestação no Plano de
Providências Permanente a ser encaminhado à
CISET-SG-PR até 31/10/2012”.

Infraero aduz não haver informado que todas as
pendências estavam concluídas, que apenas 83%
dos aeroportos haviam concluídos os trabalhos. Os
demais receberiam nova orientação.
Manifestação em 30/8/201282:
“Será objeto de manifestação no Plano de
Providências Permanente a ser encaminhado à
CISET-SG-PR até 31/10/2012”.
Essa demanda se encontra atendida. Coloca a
ferramenta à disposição para exames com o
objetivo de comprovar a veracidade.
Manifestação em 30/8/201283:
“Será objeto de manifestação no Plano de
Providências Permanente a ser encaminhado à
CISET-SG-PR até 31/10/2012”.
Manifestação em 30/8/201284:
“Em que pese a transferência de recursos fora do
prazo de vigência do convênio em questão e a
assinatura de aditivo com o prazo de vigência
expirado, há que se considerar os seguintes
fatores:
1. O serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros nos
aeroportos é imprescindível para o seu regular
funcionamento
e
não
poderia
sofrer
descontinuidade em atendimento às normas
internacionais e nacionais, dentre as quais
destacamos:
- Anexo 14 da Organização de Aviação Civil
Internacional – OACI/ Convenção Internacional de
Aviação Civil – Parte 9: Operações, serviços,
equipamentos e instalações dos Aeródromos;
- Doc. 9137-AN/898 –– OACI - Manual de Serviços
Aeroportuários;
- Resoluções ANAC nº 234/ 2012 (Sistema de
Resposta à Emergência Aeroportuária (SREA) em
aeródromos civis) e n° 115/2009, alterada pelas
Resoluções n° 212/2011 e 234/2012 (Critérios
regulatórios quanto à implantação, operação e
manutenção do Serviço de Prevenção, Salvamento
e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis);
- Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC
nº 153 - Aeródromos – Operação, Manutenção e

O
assunto
está
em
monitoramento pela PRAI.
Recomendação em fase de
implementação.

O
assunto
está
em
monitoramento pela PRAI.
Recomendação em fase de
implemntação.

Discordamos da proposta da
PRAI de arquivamento do
processo referente ao Convênio
n.
0001-CI/2005/002.
A
CISET/MD havia apurado a
ocorrência de pagamentos e
termo aditivo após o término da
vigência do convênio. A PRAI
aduz uma série de circunstâncias
a respeito dos fatos. O rito legal
próprio para verificar como tais
circunstâncias
devam
ser
consideradas é a apuração de
responsabilidade.
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Item

Recomendação Ciset/MD

Manifestação Infraero
Resposta à Emergência;
- RBAC n° 139 - “Certificação Operacional de
Aeroportos”;
- NSCA 3-4/2008 Ministério da Defesa Investigação
e
Prevenção
de
Acidentes
Aeronáuticos - Plano De Emergência Aeronáutica
Em
Aeródromo.
2. O Termo de Convênio em questão encerrou-se
em 31/3/2007, tendo os serviços sido devidamente
prestados, sem vislumbrar-se prejuízos ao erário.
3. O TCU havia acatado a solicitação da
INFRAERO para que reexaminasse a decisão
exarada no Acórdão nº 3578/2010 TCU – 2ª
Câmara;
4. À época, a PRAI ainda não havia implementado
a área responsável pelo monitoramento das
recomendações dos órgãos internos e externos,
bem como da própria Auditoria Interna, motivo
pelo qual não houve o efetivo acompanhamento da
recomendação
para
apuração
de
responsabilidades;
5. De acordo com os princípios da relevância e da
economicidade, e tendo em vista tratar-se de
atividade essencial ao Aeroporto, que os serviços
foram efetivamente prestados pelo Corpo de
Bombeiros e que não houve má fé dos gestores
nem foi identificado possível prejuízo ao erário, a
instauração de um processo de apuração de
responsabilidade agora, depois de mais de cinco
anos do fato, não se revelaria como a alternativa
mais adequada; e
6. Encontra-se em fase de elaboração, pela
Superintendência de Contratos e Convênios da
Infraero, o Manual de Procedimentos de
Convênios, que regulará, nos termos da legislação
específica, todos os procedimentos referentes a
termos de convênios.
Pelo exposto, a Superintendência de Auditoria
Interna entende que o processo deve ser arquivado,
dando-se por encerrado este ponto de auditoria.

Análise

b.2) Acompanhamento do Plano de Providências Permanente para atendimento às
recomendações contidas no Relatório de Auditoria de Gestão nº 102/2011/GEAUD/CISETMD
Quadro 25 - atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria de Gestão nº 102/2011/GEAUD/CISET-MD

Item
Recomendação Ciset/MD
Manifestação Infraero
5.1
“a Infraero permanece
Não existem providências. Foi inserida no
realizando concessões de áreas RLCI a previsão de dispensa de licitação para
públicas em desacordo com o
concessões.
entendimento do TCU conforme
os Acórdãos 3045/2010 1ªC e
3047/2010 1ªC”
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Análise
Foi solicitada à Infraero
relação de concessões de uso
contratadas por dispensa de
licitação. Todos os contratos
foram fundamentados em
situações nas quais a legislação
admite
a
dispensa.
A
recomendação está sendo
atendida.
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Item

Recomendação Ciset/MD

Manifestação Infraero

Conclusão
do
Aeroportuário

Análise

SINAPI Em 2011, o projeto Sinapi Aeroportuário teve
prosseguimento com as seguintes principais
atividades:
1 – Elaboração pela INFRAERO, das
propostas de Composições Analíticas de
Preços Unitários (CAPUs) referenciais e seu
encaminhamento à Caixa Econômica Federal
(CAIXA).
2 – Definição, pela CAIXA, dos insumos das
CAPUs cujos preços poderão ser pesquisados
regularmente e dos insumos que terão que ser
pesquisados pela própria INFRAERO.
3 – Negociação com a CAIXA das condições
gerais, inclusive financeiras, do contrato a ser
firmado para a implantação inicial do módulo
aeroportuário no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (Sinapi) e sua manutenção (...).
4 – Reavaliação (parcial) das propostas de
Composições Analíticas de Preços Unitários
(CAPUs) referenciais, em função da
Recomendação nº 67/2011, de 29/07/2011, da
Procuradoria da República no Distrito
Federal e seus anexos, trazidos ao
conhecimento da INFRAERO em agosto de
2011
Manifestação em 30/8/201285:
“Será objeto de manifestação no Plano de
Providências Permanente a ser encaminhado
à CISET-SG-PR até 31/10/2012”.
Atendimento a determinações Ratifica que o RLCI foi aprovado pelo MD,
do TCU. Entende como estando, portanto, em consonância com o que
inadequada a previsão no RLCI estabelece o art. 119 da Lei 8.666/93
de dispensa de licitações para
concessão de áreas.

A Infraero está adotando
medidas para atendimento. A
pendência somente estará
solucionada após a sua
conclusão.

9.1.1.2 “Propõe-se
recomendar
à A partir da criação e implementação da
administração da Infraero que DACC/CCCV os processos são encaminhados
tome providências no sentido de à DJ. O instrumento somente é formalizado
determinar
aos
setores depois de sanadas todas as pendências.
competentes
que
instruam Manifestação em 30/8/201286:
adequadamente
seus “Será objeto de manifestação no Plano de
processos.(ausênica de parecer Providências Permanente a ser encaminhado
jurídico minuta do convenio 1- à CISET-SG-PR até 31/10/2012”.
CI/2007/002)

Nos exames efetuados nos
processos de licitação da
empresa,
foi
detectada
ausência de parecer jurídico
em 1 (um) processo, o Pregão
n° 290/ADSU-4/SBFL/2011,
representando
6,25%
da
amostra
examinada.
A
recomendação está atendida,
mas ainda há falhas pontuais.

7.1

85
86

As situações de dispensa de
licitação para concessão de uso
previstas no RLCI estão
amparadas
na
legislação
vigente (art. 40 da lei 7565/86
e art. 1º da Lei 5.332/67 e
Resolução 113 ANAC 2009).
A recomendação está atendida.
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Item

Recomendação Ciset/MD

Manifestação Infraero

Análise

9.1.2.2 “Propõe-se
recomendar
à Recomendação acatada
Dos processos examinados na
administração da Infraero que Manifestação em 30/8/201287:
amostra, 1 (um) termo de
determine
aos
setores “Será objeto de manifestação no Plano de convênio(TC nº 001 CI
competentes que observem o Providências Permanente a ser encaminhado 2011/0019)
não atendeu a
disposto no parágrafo 5° do à CISET-SG-PR até 31/10/2012”.
recomendação,
conforme
artigo 1° da IN STN 1/97” (em
constatação de caráter formal
convênio firmado com órgão
nº 2. Em termos quantitativos,
dependente
de
ente
da
o elemento representa 20 % da
federação, o Estado, DF ou
amostra de transferências
Município deverá participar
examinadas, e 100% dos
como interveniente)
convênios (os outros elementos
da amostra são termos de
cooperação). A recomendação
não está atendida.
9.1.3.2 “Não obstante a informação das “Recomendação acatada. As providências já Dos processos examinados na
ações que o gestor irá adotar, vem sendo adotadas pela área responsável. amostra, em 1 (um) termo de
cujos resultados só poderão ser Na verificação da regularidade fiscal são convênio (TC nº 001 CI
avaliados em auditorias futuras, emitidos os seguintes documentos referentes 2011/0019) , a documentação
propõe-se
recomendar
à aos proponentes de convênios, acordos, mencionada não constava
administração da Infraero que ajustes, etc.: Certidão conjunta RFB/PGFN, integralmente
dos
autos,
atente à legislação vigente e CND-INSS,
e
no
caso
de conforme
constatação
de
evite
transferir
recursos Estados e Municípios a CRP, FGTS-CEF, caráter formal nº 2. Em termos
relativos
a
convênios
e Cadin e extrato do CAUC
quantitativos,
o
elemento
congêneres sem que o ente Manifestação em 30/8/201288:
representa 20 % da amostra de
convenente comprove estar “Será objeto de manifestação no Plano de transferências examinadas, e
adimplente com suas obrigações Providências Permanente a ser encaminhado 100% dos convênios (os outros
financeiras junto à União”.
à CISET-SG-PR até 31/10/2012”.
elementos da amostra são
termos de cooperação). A
recomendação
não
está
atendida.
9.1.4.2 “Pelas razões expostas, propõe- Formulada consulta à CISET/SG/PR.
Por meio do Parecer PG nº
se recomendar à administração
118/2012,
esta
Setorial
da Infraero anular os termos de
entendeu não haver motivação
cooperação existentes, que por
para a anulação dos termos de
serem atos praticados sem
cooperação celebrados pela
amparo legal são, por definição,
Empresa. A recomendação
inválidos;
apurar
a
tornou-se sem efeito.
responsabilidade de quem lhes
tiver dado causa e verificar a
existência de possíveis prejuízos
à empresa”.
9.2.1.2 Falhas
e
irregularidades Assunto encerrado na PRAI por ser de
consignadas nos relatórios da responsabilidade do gestor. Quando houver A recomendação está atendida.
PRAI. “Recomendamos que seja nova programação de auditoria naquela
apresentado à AIOT, pela dependência, a Equipe fará vistoria na
Dependência,
as
devidas cobertura do TECA II in loco”
comprovações de que a Manifestação em 30/8/201289:
cobertura do TECA II esteja “Em resposta à SA 20/2012 - OS Nº
efetivamente concluída”.
2012/106, foi encaminhada documentação em
DVD à Equipe da Ciset em 23/5/2012.
Com relação ao subitem 1.3, foi informado
87
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Item

Manifestação Infraero
Análise
pelo Sr. Coordenador da PRAI/AIPD-3 que
outra Equipe de Auditoria da Infraero havia
realizado trabalho de auditoria no Aeroporto
de Manaus e evidenciado a realização da
cobertura do Terminal de Cargas II. As fotos
da cobertura do Teca também foram enviadas
em DVD à Equipe da Ciset.
Desta forma, a recomendação foi cumprida”.
9.2.2.2 “Recomendamos
à “Em 03/11/2011, a Superintendência de O assunto continua em
administração da Empresa que, Auditoria recebeu a CF n. 147/SRNR monitoramento
pela
caso os gestores não efetuem (EGNR)/2011 – R com análise dos preços Superintendência de Auditoria
levantamento
dos
custos praticados , após análise por meio do segundo Interna
PRAI91.
A
efetivamente incorridos em relatório de monitoramento, acolheu as recomendação
está
em
contraponto
aqueles composições dos valores utilizados nos implementação.
contratados e, se os custos contêiner de R$ 427,14/mês, conforme a
efetivos tiverem sido menores comprovação dos insumos através da planilha
que os contratados, que instaure do SINAPI. Portanto, a equipe de Auditoria
processo de apuração de mantém as não conformidades detectadas,
responsabilidades
com
relação
aos
itens
“b”e
administrativas
para “c”.Recomendando que sejam glosados os
ressarcimento de eventuais valores pagos indevidamente, conforme a CF
prejuízos
ocasionados
à n° 147/SRNR(EGNR)/2011-R
Empresa. Além disso, avalie a Manifestação em 30/8/201290:
necessidade de apuração de De acordo com e-mail da Coordenadora da
responsabilidade por falha na AIOT-3, “... foi solicitada para a área
fiscalização de execução do auditada a cópia do processo judicial, ficando
contrato, ao se receber material para monitoramento dessa Equipe de
em
desacordo
com
o Auditoria o fechamento do ponto.
contratualmente previsto”
Será objeto de manifestação no Plano de
Providências Permanente a ser encaminhado
à CISET-SG-PR até 31/10/2012.
9.2.3.2 “Recomendamos
à “Foi realizada reunião entre a PRAI e a O ponto foi encerrado pela
administração da Empresa que DEPE e ficou esclarecido que a previsão de PRAI. A recomendação está
glosem das faturas vindouras os consultoria prevista na planilha de serviços da atendida.
valores medidos por serviços Contratada era decorrente da estrutura
pagos sem que tenham sido interna da empresa contratada, Engevix, que
efetivamente fornecidos pelo trabalha com equipes de desenvolvimento de
contartado,
inclusive projetos e mantêm consultores internos
alcançando
medições especializados que ajudam na solução de
prestéritas”.
problemas encontrados pelas equipes de
desenvolvimento. Portanto, encerramos o
ponto e conlcuímos que não houve dano ao
erário”
9.2.4.2 “Recomendamos
à “... foi informado que a revogação da A ata de homologação está
administração da Empresa que Concorrência n° 003/ADSP-4/DEGA/2010 disponível no site da Infraero.
se
abstenha
de
efetuar apontada no relatório de auditoria não foi A recomendação está atendida.
contratação de prestação de necessária em função desta ter sido
serviços para postos
de homologada como deserta”
trabalho, cujas atribuições
configurem execução indireta de
atividades
inerentes
às
categorias
funcionais
abrangidas pelo plano de
cargos e salários da Empresa e
90
91

Recomendação Ciset/MD
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Item

Recomendação Ciset/MD
proceda a revogação da
licitação, conforme proposto
pela PRAI/Infraero”.

Manifestação Infraero

Análise

9.2.5.2 “Recomendamos
à “Informamos que o procedimento de glosa foi A Infraero informou que o foi
administração da Empresa que efetuado conforme a Solicitação de efetuada glosa do valor de R$
glosem das faturas vindouras os Pagamento n° 378, com vencimento no dia 1.704,68, na Nota Fiscal/Fatura
valores por materiais pagos sem 7/11/2011, no valor de R$ 1.704,68. No nº 2041, em 7/11/2011. A
que tenham sido efetivamente entanto, o processo encontra-se retido na recomendação está atendida.
fornecidos pelo contatado, Tesouraria da Superintendência Regional do
inclusive alcançando medições Noroeste para regularização do SICAF da
pretéritas”
empresa. Dessa forma, tão logo seja efetuado
o pagamento, estaremos encaminhando a
conclusão do assunto para conhecimento e
providência dessa Secretaria
9.2.6.2 Mantenham o órgão de controle A PRAI(AIPD) tão logo tenha conhecimento A recomendação está em
informado
quanto
aos dos desdobramentos do processo de apuração implementação.
desdobramentos desse caso.
de responsabilidade em andamento na
Controladoria-Geral da União (resultante do
Relatório de Demandas Especiais n°
00190.025575/2007-20/G), e da ação de
controle do TCU, informará à CISET-PR
Prazo de atendimento: depende dos
desdobramentos dos processos no âmbito da
GCU e do TCU
Manifestação em 30/8/201292:
“A PRAI aguarda o término da Sindicância
instaurada na CGU e da ação de controle
instaurada no âmbito do TCU, ambos em
andamento, para que possa informar à CisetPR.
GGU:
Processo
de
Sindicância
n°
00190.002718/2009-97, instaurado pela Portaria
CGU n° 242/2009.
TCU: Processo n° 016.466/2009-9”.

b.3) Processos em Acompanhamento pela Ciset/MD
Com a edição da Medida Provisória nº 527/2011 e com a promulgação da Lei 12.462/2011,
a Infraero, antes jurisdicionada ao Ministério da Defesa, para efeito de supervisão, passou à
jurisdição da Presidência da República.
A Ciset/MD, setorial de controle daquele Ministério, enviou93 à Ciset/PR processos que
mantinha sob sua guarda para que fossem acompanhadas a implementação de ações determinadas
pelo TCU e/ou averiguação da procedência de denúncias.
Foi enviada solicitação de auditoria nº 12/2012, para conhecimento do estágio atual das
ações empreendidas pela Empresa. Informamos que, dentre os processos de acompanhamento
remetidos pela Ciset/MD, aqueles que tratavam exclusivamente de monitoramento processos do
TCU não foram objeto de questionamentos à Empresa.
Apresentamos, a seguir, a manifestação da Infraero94:
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Anexo Q à CF Nº 25764/PRAI(AIPD)/2012
Informação nº 13/2011/Geaud/Ciset-MD, de 5/09/2011 e Informação nº 02/2012/Geaud/Ciset-MD, de 2/4/2012
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Resposta à Solicitação de Auditoria – COAUD nº 12/0212
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Quadro 26 – Processos em acompanhamento pela Ciset/MD
Processo 60000.0022161/2009-22
Objeto/Assunto: Trata de denúncia sobre supostas irregularidades ocorridas na Concorrência nº
32/ADGL(SBRJ)/12007, tendo por objeto a contratação de serviços contínuos de engenharia, de manutenção
preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas hidráulicos de recalque de água potável, esgoto, drenagem, águas pluviais
e gás natural, de combate a incêndio e de portas corta fogo do Aeroporto Santos Dumont – SBRJ. O assunto foi
submetido pela Ciset/MD à PRAI/Infraero, que produziu a Nota Técnica nº 008/PRAI (AIPD)/2011 que reconhece a
existência de vícios na concorrência e informa, dentre outras providências, que recomendou a instauração de novo
processo licitatório.
Manifestação da Infraero: “(...) Em 14/12/2011 solicitamos à SBRJ por meio da CF nº 1760/PRAI(AIPD)/2011-R
apresentar informações acerca das medidas adotadas em função das recomendações. Respondido por meio da CF nº
229/SRRJ(ADRJ)/2011-R, de 27/12/2011, que as medidas estão sendo adotadas:
a)Pregão Eletr. Nº 250/ADRJ/SBRJ para contratação de empresa pra executar os serviços objeto do TC nº 0053SM/2008/0062 com abertura agendada para 12/1/2012;
b)O 4º Termo Aditivo ao TC nº 0053-SM/2008/0062 contemplou a prorrogação de prazo até 25/5/2012 e a resilição a
qualquer tempo sem ônus;
c)A área responsável pela elaboração dos Editais está cumprindo rigorosamente as orientações constantes da NI 6.01,
inclusive a alínea “p” que versa sobre a justificativa da exigência de atestados.
Em 3/1/2012 encaminhamos à CISET-MD (CF nº 8/PRAI(AIPD)/2012-R), para conhecimento, cópia da CF nº
229/SRRJ(ADRJ)/2011-R, de 27/12/2011, por meio da qual a Superintendência Regional do rio de Janeiro informa as
medidas adotadas para atender as recomendações exaradas na citada Nota Técnica. Assunto sob monitoramento da
AIPD-2/PRAI”
Análise: A Infraero vem adotando medidas para condução do assunto. Em consulta ao site da Empresa, verificamos que
o pregão 250/ADRJ/SBRJ/2011 foi homologado em 6/3/2012.
Processo 60100.000197/2007-65
Objeto/assunto: Trata de denúncia de supostas irregularidades em contratação de projeto executivo, destinado à
reforma do terminal de cargas de exportação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A Ciset/MD solicitou à
PRAI /Infraero a averiguação das denúncias. O relatório daquela auditoria interna registrou a ocorrência de 21 “não
conformidades” e recomendou a apuração de responsabilidade dos agentes envolvidos. Foi instaurada a sindicância
4/Sede/2010, que, em seu relatório final concluiu que a empresa contratada deveria devolver aos cofres da estatal a
importância de R$ 81.927,62. A Ciset/MD possicionou-se pela necessidade de acompanhamento da implementação das
providências.
Manifestação da Infraero: “(...) Por meio da CF nº 920/PRAI(AIAG)/2008-R, de 25/8/2008, o Superintendente de
Auditoria Interna informou ao Secretário de Controle Interno que (...) a denúncia foi tratada no escopo do trabalho
fiscalizatório que originou o Relatório de Auditoria nº 5/PRAI(AIOB)/2008, de 7/5/2008. (...) O Relatório de Auditoria
Consolidado nº 5/PRAI(AIOB)/2008 foi encaminhado à CISET em 14/9/2009 por meio da CF nº
1457/PRAI(AIPD)/2009-R.
Análise: A resposta não trouxe nenhuma informação adicional, e não informou quanto à recuperação dos valores
apurados e tampouco quanto ao acompanhamento da implementação das providências. Portanto, permanece pendente.
Processo: 60000.000611/2011-41
Objeto/Assunto: Trata de denúncia de possíveis irregularidades ocorridas na contratação de projeto arquitetônico para
o Aeroporto de Confins (MG). A Ciset/MD solicitou à Infraero averiguações. Até o envio do processo a esta Setorial,
não tinha informações quanto às providências adotadas.
Manifestação da Infraero: “A Ciset-MD encaminhou à Infraero o Ofício nº 560/2011/Geaud/Ciset-MD, contendo
denúncia do arquiteto (omissis), recebida pelo Sr. Governador de Minas Gerais, requerendo instauração de
procedimento administrativo para apuração de eventuais irregularidades na contratação de projetos arquitetônicos
referentes ao Aeroporto de Confins, cujo plano diretor e projeto arquitetônico do terminal de passageiros seriam de
coautoria do denunciante.
A Diretoria de Engenharia encaminhou ao denunciante em 24/6/2011 a CF nº 16203/DE/2011 solicitando que
apresentasse documentos que comprovassem sua condição de coautor na elaboração dos projetos. Os documentos
foram apresentados pelo denunciante conforme informado na CF nº 29233/DTEP/2011, de 16/11/2011. Após análise
da documentação pelas Diretorias Jurídica e de Engenharia, foi enviada ao denunciante, Sr (omissis), a CF nº
7967/DTEP/2012, de 28/3/2012, convidando-o a conhecer o projeto de alteração do projeto inicial de arquitetura de
sua coautoria, e se manifestar formalmente, no prazo de um mês, quanto ao repúdio/acolhimento das modificações de
modo que a Infraero possa manter ou não o seu nome.
A CF foi recebida pelo denunciante em 30/3/2012, conforme cópia do AR arquivada na PEC 22323/01. Assunto sob
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monitoramento da AIPD-2/PRAI.
Análise: A Infraero informa ter adotado providências e estar monitorando o assunto. Portanto, permanece pendente.
Processo 60000.171903/2008-61
Objeto/Assunto: A Controladoria-Geral da União, no uso de suas atribuições, realizou ações de controle em processos
de concessão de uso de áreas comerciais da Infraero e em obras de construção e reforma de aeroportos, emitindo
recomendações à empresa, contidas nos documentos: NT 1.526/GSGAB/SFC/CGU-PR, de 19/8/2008; NT
1.646/GAB/SFC/GCU-PR, de 29/8/2008; NT 1.647/GAB/SFC/CGU-PR, de 25/7/2008; NT 1.648/GAB/SFC/GCU-PR,
de 25/4/2008; Relatório de Demandas Especiais 000190.0255757/2007-20 F, G, H, L, M, N, O, P e Q.
A Ciset/MD questionou a Infraero quanto às medidas adotadas, tendo sido informada que foram instaurados processos
de sindicâncias, tanto pela Infraero quanto pela CGU. Em 18/2/2011 a Infraero informou à Ciset/MD a posição das
sindicâncias, nenhuma concluída até aquele momento. Em agosto de 2011, informou a conclusão da sindicância nº
12/Sede/2009, porém sem deixar claro seu posicionamento definitivo sobre parte dos tópicos abordados na
investigação.
Manifestação da Infraero: “(...) Assunto sob monitoramento da AIPD-2/PRAI”
Informação da Corregedoria95: “Em atendimento à solicitação encaminhada a esta Corregedoria por e-mail, acerca da
posição atual de algumas Sindicâncias, informamos:
Sindicância
Posição atual
22/Sede/2010
Em análise o Relatório Conclusivo na DJCR
09/Sede/2008
Processo à Decisão do Diretor Jurídico
10/Sede/2009
Em análise o Relatório Conclusivo na DJCR
11/Sede/2009
Em análise o Relatório Conclusivo na DJCR
20/Sede/2009
Encerrada em 14/9/2010. Foi encaminhada à CGU, cópia integral do processo através
da CF nº 791/PRAI(AIPD)/C, de 14/9/2010.
12/Sede/2010
Em análise o Relatório Conclusivo na DJCR
Análise: Apenas com base nas informações prestadas não nos é possível manifestar quanto às ações empreendidas. A
Infraero informa estar monitorando o assunto. Ações em implementação, pendentes até a conclusão das sindicâncias.
Processo 60000.162553/2008-42
Objeto/Assunto: Trata de procedimento administrativo nº 1.32.000.000334/2007-7, autuado na procuradoria da
República do Estado de Roraima com o objetivo de apurar denúncias alegando a ocorrência de contratação de parentes
de funcionários da Infraero por empresa terceirizada e superfaturamento em contrato. Em junho/2008, o assunto foi
enviado à auditoria interna da Infraero para apuração. A PRAI/Infraero não encontrou indícios de superfaturamento ou
de direcionamento de licitação, e recomendou às áreas envolvidas que adotassem providências visando a substituição
dos parentes de empregados da Infraero, admitidos pelas empresas terceirizadas. Em dez/2008, a Ciset/MD posicionouse na linha de que os procedimentos adotados ainda eram incipientes e não permitiam externar opinião conclusiva sobre
o assunto. Em abril/2009, a PRAI Infraero encaminhou novo relatório. A Ciset/MD manifestou-se pela necessidade de
acompanhar a implementação das medidas recomendadas pela auditoria interna. Em junho de 2010 a Infraero informou
quanto a providências adotadas. Em fevereiro de 2011, a Ciset/MD solicitou informações atualizadas, bem como acerca
da sindicância instaurada com a finalidade de apurar o uso, por ex-empregado da estatal, de seu programa de assistência
médica.
Em março/2011 a PRAI/Infraero informou que todas as ações recomendadas foram adotadas. A CISET/MD, por não ter
como certificar as informações prestadas pela empresa e em função da sindicância não ter chegado a termo, entendeu
caber acompanhamento quanto ao deslinde do feito.
Manifestação da Infraero: “Respondido à Ciset-MD pro meio da CF nº 378/PRAI(AIPD)/2011-C, de 22/3/2011, com
o encaminhamento de cópia da CF nº 321/DARH (RHTE)/2011-C, de 11/3/2011, e anexos, por meio dos quais a DARH
informou que ‘todas as ações pertinentes... foram adotadas, sanando as situações detectadas de nepotismo, bem como
prevenindo que eventuais casos ocorram”. Neste documento, informamos, ainda, no que se refere à Sindicância nº
012/Sede/2010, instaurada para ‘apuração de responsabilidade dos fatos constantes do item 1.4 – Manutenção do Uso
do Programa de Assistência Médica da Infraero – PAMI a empregados desligados ou exonerados, da Consolidação do
Relatório de Auditoria Especial nº 002/PRAI(AICT)/2008...’ que o prazo para apresentação, pela Comissão de
Sindicância, de relatório preliminar era até o dia 18/4/2011. Não foram encaminhadas informações atualizadas à
Ciset-MD, em vista da alteração de subordinação do Controle Interno da Infraero para a Ciset-PR. Desta forma,
apresentamos as seguintes informações: A Comissão de Sindicância foi recomposta pela Corregedoria da Infraero,
95
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conforme informado pela Corregedoria em 19/12/2011 (CF 1006/DJCR/2011-C). Posteriormente o Sr. CorregedorGeral informou (CF nº 267/DJCR/2012-C, de 5/4/2012) que o processo de sindicância foi analisado pela Gerência de
Planejamento e Controle de Correições e naquela data estava em exame na gerência de Procedimentos e Ações
Correicionais, e após o referido exame seria encaminhada para decisão do Senhor Jurídico.(...) Assunto sob
monitoramento da AIPD-2/PRAI”. Informação da Corregedoria96: “Em análise o relatório conclusivo na DJCR”.
Análise: O assunto estará pendente até a conclusão definitiva da Sindicância nº 012/Sede/2010. Está sendo monitorado
pela auditoria interna.
Processo: 60100.002467/2010-04
Objeto/Assunto: Processo autuado em função de denúncia recepcionada pela CGU envolvendo a concessão de
promoção em desacordo com a legislação. A Infraero, dentre outras medidas, revogou o sistema de progressão especial
e convalidou as progressões realizadas no período de 14/9/2004 a 25/9/2007. A Ciset/MD, em abril/2010, manifestou-se
pela necessidade de reversão dos efeitos financeiros produzidos durante a breve existência do sistema de progressão. A
Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa - CONJUR/MD, em maio/20110, também se manifestou pela ilegalidade
do sistema. A Infraero, em out/2010, informou que sua Diretoria Executiva acolheu todas as recomendações, exceto a
relativa à reposição dos valores pagos indevidamente aos empregados, matéria que seria encaminhada para deliberação
do Conselho de Administração. Em jan/2011, o Conselho de Administração determinou a apuração de
responsabilidades pela concessão indevida de progressão especial, e que fora contratado escritório de advocacia para
estudar a plausibilidade jurídica de reaver os valores pagos.
Quando da edição do relatório de auditoria de gestão referente ao exercício de 2010, o Procurador-Geral Adjunto da
Infraero informou que alguns funcionários reivindicaram judicialmente a progressão especial de 70,26%, que das 21
ações ajuizadas em Brasília, 4 haviam sido decididas em desfavor da Infraero, e que tanto da PRPJ quanto as
procuradorias regionais estavam interpondo recursos.
Manifestação da Infraero: Em março/2011 a Infraero informou à Ciset/MD “a manifestação das áreas competentes
acerca das medidas adotadas, o acompanhamento dos processos na esfera judicial e a situação dos processos à época.
Por meio da Solicita de Auditoria nº 09.03/2011, de 3/6/2011, a Ciset/MD solicitou informações, entre outras, sobre o
andamento da Sindicância 025/Sede/2010 e a providência jurídica adotada pela Infraero em relação à determinação
judicial favorável à manutenção da Progressão Especial de alguns funcionários. Respondido pela PRPJ por meio da
CF nº 14801/PRPJ/2011, de 8/6/2011.
Por meio da solicitação de auditoria nº 09.08/2011, de 15/6/2011, a Ciset-MD solicitou informações acerca das ações
judiciais decorrentes da anulação da progressão especial. Respondido pela CF nº 16881/PRAI(AIPD)/2011, DE
30/6/2011, com o encaminhamento da CF nº 1126/PRPJ/2011-R, de 28/6/2011.Assunto sob monitoramento da PRAI
Análise: Por meio da solicitação de auditoria nº 20/2012, foi solicitado à Infraero que se manifestasse a respeito do
andamento da Sindicância 25/Sede/2010, de 24/5/2010. A Superintendência de Corregedoria da Infraero informou que
se encontra “sob análise do diretor jurídico, para decisão”. O assunto permanece pendente, até a conclusão da
sindicância e o deslinde das ações judiciais, em todas as instâncias. Requer acompanhamento.
Processo 60100.006288/2011-19
Objeto/Assunto: Recomendação Legal 14/2011 – Ministério Público Federal sobre preparativos para a Copa do Mundo
de 2014
Manifestação da Infraero: “Encaminhado à Infraero o Ofício OF/NPPS/PR/RS nº 5531/2011 – Ministério Público, de
27/9/2011, para instituição do Inquérito Civil Público nº 1986/2099, solicitando informações sobre o cronograma
físico-financeiro e estágios atuais das obras nos Aeroportos com o Selo da Copa do Mundo de 2014 e fase de
elaboração dos Projetos básicos e/ou executivos, processos licitatórios, cópia da Matriz de responsabilidades para
Aeroportos, concessões dos Aeroportos Internacionais de Campinas/Viracopos, de São Paulo/Guarulhos e Brasília.
Solicitação respondida à Procuradoria da República do Rio Grande do Sul pela Gerência de Relações com Órgãos
Reguladores – DJOR por meio da CF nº 516-A/DJOR/2011, de 8/11/2011, com encaminhamento das informações e
documentos requeridos.
Análise: O documento do Ministério Público traz alertas e recomendações a serem observadas pela Infraero nas
contratações das obras, particularmente quanto a contratações emergenciais e uso de modalidade que possa vir a ter a
constitucionalidade contestada. Pendente até que a totalidade das obras seja contratada.
Processo:60000.007802/2019-52

Objeto/Assunto: Reclamação Trabalhista nº 0000597-97-2020-5-07-0001 proposta pelos litigantes Joilson Luiz de
Oliveira e Elane da Rocha Nogueira Barros contra a INFRAERO, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE
(TRT/7ª Região), na qual se busca a impedir transferência compulsória dos respectivos procuradores no período de 1º a
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10 de fevereiro de 2009, da Gerência Jurídica da Infraero, localizada no Aeroporto Internacional Pinto MartinsFortaleza/CE, extinta por ato da Administração da Empresa, para a Superintendência Regional do Nordeste, instalada na
cidade de Recife/PE, ou dispensa sem justa causa dos mesmos, bem como anulação do ato de dispensa das funções até
então por eles ocupados.
Manifestação da Infraero: CF nº 3101/PRAI(AIPD)2012 da Superintendência Jurídica da Infraero encaminhado à
CISET, em 06/02/2012, em atendimento ao Ofício COAUD 68/2012/COAUD/CISET/SG-PR e a Diligência COAUD
nº 29/2012, por meio da qual encaminha cópia das peças processuais, bem como informa que posicionamento
atualizado do referido processo refere-se Agravo de Instrumento nº 0001302-61.2011.5.07.0001 interposto pela
Infraero, em 25/01/2012, contra despacho denegatório de Recurso Ordinário, que esse encontra concluso para
julgamento no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª R, no Gabinete da Relatora Desembargadora Maria José Girão.
Análise: Aguardando julgamento pelo judiciário. Requer acompanhamento.
Processo: 60000.013633/2010-90
Objeto/Assunto: Trata da Informação nº 14/2010/Geori/Ciset-MD, de 17/8/2010, expedida pela CISET/MD em
função de consulta promovida pela PRAI/Infraero quanto à possibilidade de instauração de Tomada de Contas
Especial para apurar a responsabilidade do Município de Campina Grande - PB por conta de inadimplemento de
obrigação assumida no Termo de Convênio nº 6/2001/0049, firmado em 25/04/2001 para reforma, ampliação e
modernização do Aeroporto de Campina Grande – PB. A Ciset/MD posicionou-se no sentido de que a não
implementação da transferência ao Patrimônio da União das áreas contidas no sítio aeroportuário, titularizadas em
nome do Município e de terceiros não atendia aos requisitos para efeito de instauração de TCE. Entretanto, destacou
outras impropriedades no convênio em questão, recomendando à PRAI/Infraero a adoção de ações de controle
necessárias. A auditoria interna detectou falhas no projeto básico, ausência de aplicação de multa contratual,
celebração de aditivo superior ao limite legal, desnaturação do objeto inicialmente previsto e ausência de
planejamento e fiscalização do contrato. A Ciset/MD posicionou-se no sentido de que a gestão do contrato causou
prejuízos à empresa, que não foram quantificados e apurados, exigindo ainda providências.
Manifestação da Infraero97: “Informamos que em 19/12/2011 foi instaurada sindicância interna para apuração dos
fatos, conforme Ato Administrativo nº 3383/DJCR/2011”
Análise: A Infraero está adotando medidas para condução dos fatos. Requer acompanhamento.
Processo: 6100.000064/2005-27
Objeto/Assunto: Trata de denúncia sobre supostas irregularidades em contratos de obra de ampliação do Aeroporto
de Cuiabá. Foi realizada auditoria pela Ciset/MD e pela PRAI/Infraero, e ambas constataram irregularidades nas
licitações e na execução das obras. Foi instaurada a Sindicância nº 014/Sede/2009
Manifestação da Infraero98: “A comissão de sindicânica foi recomposta por meio do Ato Administrativo nº
32703270/DJ(djcr)/2011, de 13/12/2011,e o processo encontra-se em análise pela Comissão Sindicante”
Análise: Permanece pendente. Requer acompanhamento.
Processo: 60000.005236/2009-10
Objeto/Assunto: Trata de denúncia sobre suposta antecipação de pagamento em obra realizada no Aeroporto de
Jacarepaguá (RJ). Realizada auditoria pela PRAI/Infraero e instaurada Sindicância nº 10/SEDE/2010. O relatório
preliminar da comissão foi encaminhado em 14/1/2011 ao Presidente da Infraero
Manifestação da Infraero99: “Processo em análise pela Corregedoria da Infraero”
Análise: Requer acompanhamento.
Processo: 6000.032929/2007-12
Objeto/Assunto: Representação acerca da Tomada de Preços nº 001/ADGL(SBRJ)/2007. Foi objeto de ação de
controle pela PRAI/Infraero e os pontos abordados foram considerados procedentes. Foi instaurada sindicância nº
001/SRCE/2009
Manifestação da Infraero100: “Aplicada penalidade de advertência escrita a empregado”.
Análise: Procedimento concluído. Apenas com base nas informações prestadas não nos é possível emitir
manifestação quanto à regularidade das medidas adotadas.
Processo: 60100.0000098/2005-11
97
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Objeto/Assunto: Denúncia sobre irregularidades em convênios. Objeto de auditoria pela Ciset/MD e pela
PRAI/Infraero. Objeto de apuração de responsabilidade para ressarcimento de valores, Sindicância nº 002/Sede/2009
Manifestação da Infraero101: “Processo em análise pela corregedoria da Infraero”
Análise: Permanece pendente. Requer acompanhamento
Processo: 60000.006534/2009-18
Objeto/Assunto: Denúncia encaminhada à Ciset/MD acerca de aprovação de planilhas padronizadas de composição
de BDI em desacordo com o Acórdão 325/2007-TCU-Plenário. Instaurada sindicância nº 11/SEDE/2009
Manifestação da Infraero102: “A comissão de sindicância foi recomposta, por meio do Ato Administrativo nº
2592/DJ(DJCR)/2011, e o processo encontra-se em análise pela Comissão Sindicante”
Análise: Requer acompanhamento.
Processo: 60000.007206/2009-39
Objeto/Assunto: Solicitação de vistoria , pelo MP, para acompanhamento de obra no aeroporto de Altamira/PA.
Assunto enviado pela CISET/MD à PRAI/Infraero, que realizou ação de controle e constatou falhas e irregularidades.
Conforme útima informação disponibilizada à Ciset/MD, a Superintendência Regional do Norte solicitaria
instauração de sindicância.
Manifestação da Infraero103: “Foi instaurada a Sindicância nº 2/Sede/2011, sendo a comissão sindicante
recomposta, por meio do Ato Administrativo nº 3156/DJ(DJCR)/2011, e o processo encontra-se em análise pela
Comissão Sindicante”
Análise: Requer acompanhamento.
Processo: 60100.000094/2007-03
Objeto/Assunto: Denúncia de supostas irregularidades na exploração do estacionamento do Aeroporto de Brasília.
PRAI/Infraero realizou auditoria, informando que desvios informados foram corrigidos. Noticiou ação de controle
sobre o mesmo objeto, realizada pela SFC recomendou apuração de responsabilidades. Foi instaurada sindicância nº
012/Sede/2009.
Manifestação da Infraero104: “Relatório conclusivo foi encaminhado ao Presidente da Infraero em 21/1/2011. As
recomendações feitas pela Comissão Sindicante foram monitoradas pela Superintendência de Auditoria Interna
(PRAI). Encerrada, sem aplicação de penalidade.”
Manifestação da Infraero em setembro/2012105: “Em concordância com os termos do Relatório Conclusivo da
Comissão de Sindicância, o Senhor Presidente da Infraero à época determinou a instauração de processo judicial de
cobrança contra o Consórcio ETEC LE MANS ESTACIONAMENTO para ‘ressarcimento dos valores percentuais
proporcionais sobre todos os meses do período de vigência contratual, calculados baseados na diferença entre o
valor apresentado pela empresa, por ocasião da pesquisa boca de caixa, e o valor apresentado pela
concessionária...’.
Entretanto, conforme parecer do então Procurador Geral Adjunto (CF nº 516/PRPJ/2011-C, de 3/5/2011 – cópia
anexa), não foi possível ingressar com ação para cobrança dos valores relativos ao período de 2004 devido à
ocorrência da prescrição. E quanto aos valores recentes, foi informado não existir nenhum registro contábil que
sustentasse uma alegação de faturamento a maior do que o informado pelo concessionário, o que também foi alegado
pelo Senhor Gerente Financeiro da Regional Centro-Oeste à época, conforme Despacho nº 002/FICO/2011-C, de
18/4/2011 (cópia anexa)
Análise: Procedimento concluído. O resultado poderá ser objeto de análise por parte da coordenação de correição
desta Setorial.
Processo: 60100.000059/2006-03
Objeto/Assunto: Denúncia contra procedimentos adotados na Concorrência nº 014/ADGR-4-SRGR/2005. Exames
da Ciset/MD e da PRAI/Infraero apontaram para a necessidade de recisão do contrato. Perda do objeto das
recomendações por expiração da vigência do contrato. Ciset/MD opinou pela abertura de procedimento administrativo
para apurar responsabilidade pela continuidade da contratação e eventual prejuízo.
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CF nº 85/DJCR(CRPC)/2012-C
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CF nº 85/DJCR(CRPC)/2012-C
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Manifestação da Infraero106: “Foi encaminhado à Superintendência de Auditoria Interna (PRAI), por meio da CF
nº 682/PR/2011-C, de 12/7/2011, o pedido de instauração da Sindicância. No momento, a Corregedoria da Infraero
está aguardando a remessa , pela PRAI, da documentação para instauração do processo administrativo.
Análise: Ainda requer providências a cargo da Infraero, portanto pendente.
Processo: 6000.018272/2009-34
Objeto/Assunto: A CGU/PR encaminhou à Ciset/MD o Relatório de Inspeção Correicional nº 2/2010, que teve por
escopo avaliar a regularidade dos procedimentos disciplinares e demais atividade referentes ao Sistema de Correição
do Poder Executivo Federal, no âmbito da Infraero. O trabalho apontou constatações e a CGU/PR formulou
recomendações à empresa.
Manifestação da Infraero107: “Para atendimento das providências elencadas nas alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘e’: o
Superintendente da Regional São Paulo, por meio da CF nº 289/SR(ADSP)/2011-C, de 15/8/2011, informou que
todas as dependências da Regional São Paulo foram orientadas ao fiel comprimento quanto às recomendações
constantes do Relatório da Inspeção Correicional.
Em relação ao constante na alínea ‘b’: a Infraero, após reunião realizada na CGU, no dia 10/1/2012, definiu que os
procedimentos administrativos serão cadastrados no Sistema de Gestão de Processos Administrativos Disciplinares,
até o dia 31/3/2012. Quanto ao exposto na aliena ‘c’: a Infraero evita mencionar nos atos administrativos de
composição de sindicância/averiguação o nome de potenciais envolvidos no objeto do processo. A NI 4.01/C (ADT)
encontra-se em processo de revisão.
Análise: Apenas com base nas informações prestadas não nos é possível emitir manifestação quanto à regularidade
das medidas adotadas.
Manifestação da Infraero em setembro/2012108: “A Superintendência de Corregedoria da Infraero apresentou as
seguintes informações:
Item A: Após a criação da Corregedoria na Infraero, em julho de 2011, a Empresa tem primado pelo cumprimento
das recomendações quais são: não citar nome de empregados nos objetos a serem investigados; a NI 4.01/C (ADT),
de 10 de agosto de 2009, alterada pelos atos administrativos nº 2079/DJ/2011, de 4 de agosto de 2011,
2144/DJ/2011, de 09 de agosto de 2011, 395/DJ/2012, de 1º de fevereiro de 2012 e 1262/DJ/2012, de 21 de abril de
2012;
Item B: a Corregedoria da Infraero, após reunião com representantes da Controladoria Geral da União – CGU,
decidiu que os processos instaurados a partir de 2011 seriam cadastrados no Sistema CGU PAD. Por conseguinte,
os dados e informações de todos os processos disciplinares referentes ao exercício de 2012, estão sendo
gradativamente inseridos no CGU PAD.
Item C: A Norma Interna, NI 4.01/C (ADT), 10/8/2009 está em fase de análise e revisão, porém a Infraero, desde a
criação da Corregedoria não menciona o nome dos supostos envolvidos no Ato Administrativo que instaura o
procedimento apuratório;
Item D: Esse se refere ao trabalho que a equipe da GCU realizou na Superintendência Regional de São Paulo-SRSP.
Dessa maneira encaminhamos os documentos dos anexos 4 e 5, pro se tratar de assunto já exaurido por essa PRAI e
anterior a criação da Corregedoria;
[Com relação a esse item, conforme já informado, o Senhor Superintendente da Regional São Paulo, por meio da CF
nº 289/SR(ADSP)/2011-c, de 15/8/2011, informou que todas as dependências da Regional São Paulo foram
orientadas ao fiel cumprimento quanto às recomendações constantes do Relatório da Inspeção Correicional, o que se
deu por meio da CF CIRC nº 277/SR(ADSP)/2011-C]
Item E: Os empregados lotados na Corregedoria já realizaram cursos para capacitação, conforme temas
demonstrados abaixo:
-Apuração de desparecimento ou furto de bens e suas repercussões no âmbito administrativo;
-Prática de processos administrativo disciplinar, sindicâncias, inquéritos e técnicas de entrevista;
- Meios alternativos de resolução de incidentes disciplinares.
Os empregados participaram, ainda, do II Encontro de Corregedorias do Poder Executivo Federal.
Análise: O tema será objeto de avaliação por parte da coordenação de correição desta Setorial.
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C) Recomendações da Auditoria Interna
A Superintendência de Auditoria Interna-PRAI realizou, no exercício, as ações
relacionadas no Quadro 27:
Quadro 27 – Atuação da PRAI
Relatório
Escopo
1/PRAI(AIAG)/2011 Exames no Terminal de Logística de Carga da Superintendência Regional do Noroeste;
2/PRAI(AIAG)/2011 Exames nos procedimentos de inspeção e de monitoramento da infraestrutura aeroportuária,
do Aeroporto Santa Genoveva – Goiânia;
3/PRAI(AIAG)/2011 Exames realizados nas áreas de pessoal, encargos e benefícios do Aeroporto Internacional de
Viracopos/Campinas – SP;
4/PRAI(AIAG)/2011 Exames no Terminal de Logística do Aeroporto Internacional Afonso Pena/Curitiba;
5/PRAI(AIAG)/2011 Exames nos procedimentos de inspeção e monitoramento da infraestrutura aeroportuária do
Aeroporto Internacional Marechal Rondon – Cuiabá;
6/PRAI(AIAG)/2011 Exames realizados nos demonstrativos e procedimentos contábeis do Aeroporto Internacional
de Salvador – Deputado Luis Eduardo Magalhães;
7/PRAI(AIOT)/2011 Avaliar o processo licitatório e gestão contratual do TC 002-SF/2008/001 e identificar e
avaliar a operacionalização da solução de backup corporativa;
8/PRAI(AIOT)/2011 Auditoria realizada com foco no imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN,
pertinente aos contratos de Obras de Engenharia no âmbito das Regionais;
9/PRAI(AIOT)/2011 Auditoria nas obras e serviços de engenharia de “instalação do novo sistema de balizamento
luminoso da pista de pouso e decolagem de pistas de táxi, inclusive construção de KF do
balizamento” do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre;
10/PRAI(AIOT)/2011 Projetos de Engenharia nas etapas estudo preliminar e projeto executivo da Execução dos
serviços de Reforma do Terminal de Cargas Doméstico e Internacional;
11/PRAI(AIAG)/2011 Exames no Terminal de Logística do Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins;
12/PRAI(AIOT)/2011 Projetos da construção do Terminal de Cargas, edificações de apoio, estacionamento de
veículos, acesso viário lado terra, vias de serviço lado ar, pátio de aeronaves e pistas de táxi
de acesso e implantação da infraestrutura básica do Aeroporto Internacional Salgado Filho,
em Porto Alegre/PA;
13/PRAI(AIAG)/2011 Exames nos procedimentos de inspeção e de monitoramento da infraestrutura aeroportuária
do Aeroporto de Vitória – Eurico de Aguiar Salles;
16/PRAI(AIOT)/2011 Processamento da Fase Interna da Licitação de Obras e Serviços de Engenharia;
17/PRAI(AIAG)/2011 Procedimentos de inspeção e de monitoramento da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim;
18/PRAI(AIAG)/2011 Exames na Área Comercial do Aeroporto Santos Dumont;
19/PRAI(AIAG)/2011 Exames na Área Comercial do Aeroporto de Jacarepaguá – Roberto Marinho/SBJR;
20/PRAI(AIAG)/2011 Exames na Área Contábil da Superintendência Regional Sudeste e do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves/Confins;
26/PRAI(AIAP)/2011 Processo de logística para operação de aeronaves;
29/PRAI(AIAP)/2011 Avaliação do processo de manutenção da infraestrutura aeroportuária;
Auditoria Especial
Análise dos Termos de Contrato nº 0002-SL/2007-0002 E 0018-os/2009/0002, firmados com
1/PRAI(AIAG)/2011 a empresa Visual Locação, Serviços, Construção Civil e Mineração Ltda;
Auditoria Especial
Atos de Fiscalização/Gestão do TC nº 0054-SV/2010-0013 pactuado com a empresa Lynx Sul
2/PRAI(AIAG)/2011 Vigilância e Segurança Ltda;
Auditoria Especial
Exames nas áreas de Contratos Administrativos e Licitações, Comercial, Segurança
3/PRAI(AIAG)/2011 Operacional e Financeira do Aeroporto Internacional de Campo Grande – MS;
Auditoria Especial
Contratação de obras e serviços de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros do
4/PRAI(AIOT)/2011 Aeroporto Presidente João Suassuna em Campina Grande/PB – SBKG;
Auditoria Especial
Exames nos contratos e aditivos das empresas que executam a atividade comercial de
8/PRAI(AIAG)/2011 proteção de bagagem com marca Truestar Securebag.

As pendências estão sendo devidamente monitoradas pela área.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO IV AO RELATÓRIO Nº 05/2012 – ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DA
INFRAERO QUANTO À VERSÃO PRELIMINAR DO RELATÓRIO
Na versão preliminar a este Relatório de Auditoria nº 5/2012, foram apresentadas, à
Unidade recomendações visando auxiliar o gestor na correção dos problemas apontados..
Por meio da CF nº 25764/PRAI(AIPD)/2012, a INFRAERO apresentou manifestação
quanto a cada uma delas, que passamos a analisar:
Recomendação a)
“Registrar a execução física efetiva de suas ações”; (Item III.II);
Manifestação da Infraero109:
“A Infraero mantém o compromisso de buscar meios que possibilitem a mensuração e o
acompanhamento físico de ações específicas (...).
Conforme tratado em reunião realizada entre representantes da Infraero, Secretaria de Controle
Interno da Presidência da República – CISET/PR e Departamento de Coordenação de Governança
das Estatais – DEST, as ações de alcance nacional, que são formadas por itens de investimentos
cuja mensuração física é obtida a partir de unidade de medidas distintas, deverão manter a
métrica até então adotada onde o realizado físico é obtido a partir do realizado financeiro”.

Análise da equipe:
Reafirmamos nosso entendimento quanto à inadequação do procedimento adotado.
Entendemos que a Infraero deva continuar envidando esforços para possibilitar um
acompanhamento efetivo das ações sob sua responsabilidade, ficando, assim, mantida a
recomendação.
Recomendação b)
“Observar o prazo de 60 para envio dos atos de admissão de pessoal a esta CISET/PR, de acordo
com o art. 7º da IN TCU nº 55/2007”; (Item III.IV)

Manifestação da Infraero110:
“(...) esta Superintendência observou a recomendação (...).
109
110
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Desse modo, foi verificado junto à área responsável pelo envio, Coordenação de Cadastro de
Pessoal – RHTE-3, o que motivou o atraso apontado, tendo sido justificado que o entendimento
era de que se considerava o mês de competência da admissão e não a respectiva data. Além disso,
contribuiu com tal situação o envio intempestivo, por parte dos Aeroportos, de documentos
adicionais para comprovação de casos específicos, a exemplo de mudanças de nome, data de
convocação e validade do concurso, entre outros.
Não obstante, a mencionada área foi orientada, neste mês de agosto, a observar o prazo de 60
dias considerando a data de admissão e foi enviado alerta aos Aeroportos para que a
documentação seja encaminhada em tempo hábil, de maneira ao cumprimento da exigência”

Análise da equipe:
A Unidade acata a recomendação e informa que irá adotar providências.
Recomendação c)
“Informar a respeito do resultado da análise jurídica da Sindicância 25/Sede/2010, que
trata da apuração de responsabilidade pela progressão funcional’; (Item III.IV)
Manifestação da Infraero111:
“O relatório da Sindicância 25/SEDE/2010, que trata da progressão funcional, encontra-se em
fase de análise conclusiva, para efeito de decisão terminativa do processo”.

Análise da equipe:
O assunto permanece pendente.
Recomendação d)
“Considerando a adesão, em seu plano estratégico de Tecnologia da Informação - PETI,
à IN nº 4/2010 SLTI/MPOG, instruir seus processos de contratação de bens e serviços de
TI com os itens previstos no art. 10 da referida IN, a saber: I - Análise de Viabilidade da
Contratação; II - Plano de Sustentação; III - Estratégia de Contratação; IV - Análise de
Riscos; e V - Termo de Referência ou Projeto Básico”; (item III.IV)
Manifestação da Infraero112:
“Informamos que foi elaborado um guia de contratação para a Infraero que será convertido em
um Manual de Procedimentos, o qual se tornará parte integrante da NI 3.01 (SIN). O guia
constitui-se dos fluxos dos processos, do passo-a-passo de execução e dos modelos dos principais
documentos utilizados ao longo do processo de contratação. Esse documento está em fase final de
validação e será encaminhado brevemente nos moldes de um MP para aprovação da DAPG, DA e
posterior divulgação para toda a rede Infraero”.

Análise da equipe:
A Unidade está adotando medidas para implementação da recomendação.
Recomendação e)
111
112
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Implantar coleta seletiva de resíduos em todos os Aeroportos e dependências da Empresa;
(item III.VI)
Manifestação da Infraero113:
“A coleta seletiva de resíduos no âmbito dos aeroportos que compõe a rede da Infraero deve
serguir as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 5.940, de 25/10/2006. (...). Como se pode
observar o artigo 3º impõe uma série de procedimentos que tem dificultado a implementação da
coleta seletiva em alguns aeroportos como, por exemplo, a falta de cooperativas estruturadas e
legalmente constituídas. Apesar disso, de forma geral, os Aeroportos da rede Infraero têm
implementado a coleta seletiva de resíduos”

A Infraero apresentou, por dependência, o status da coleta seletiva no âmbito da rede
Infraero. A coleta está plenamente implantada em 42% dos aeroportos. Nos demais, ou está em
trâmite a elaboração de plano de gerenciamento de resíduos, ou não há cooperativas locais
habilitadas.
Destacamos o estágio da implementação em Guarulhos, maior aeroporto da rede:
“O processo de SBGR está concluído desde maio, entretanto, o aeroporto ainda não assinou, pois
o assunto está sendo debatido com a concessionária privada responsável pelo SBGR”

Análise da equipe:
A Unidade tem o procedimento implantado em um número significativo de dependências,
e está em andamento a ampliação dessa quantidade. Entendemos que a recomendação deva ser
observada como uma meta a ser atingida, respeitadas as peculiaridades locais.
Recomendação f)
“Informar, no relatório de gestão, com tendo prestação de contas aprovadas, apenas o
quantitativo de convênios ou congêneres para os quais houve a efetiva análise a aprovação das
contas prestadas, na forma do art. 31 da IN/STN 01/97”; (Constatação 3)

Manifestação da Infraero:
Transcrita e avaliada na Constatação 3. A recomendação fica mantida.
Recomendação g)
“Estudar a viabilidade de implantação de um sistema de informação mais adequado ao controle
dos bens imóveis, próprios e da União, que possibilite congregar as informações de todos os
componentes de um mesmo bem, sem tratá-los como imóveis distintos, que auxilie o controle
situação do bem e das atividades necessárias à sua regularização/legalização e que evite a
necessidade de controles adicionais, tais como planilhas “Excel”; (item III.XVII, alínea ‘b’)

Manifestação da Infraero114:
“O sistema de patrimônio permite o tratamento dos bens imóveis, tanto da Infraero como da
União, como um único bem, esta funcionalidade é tratada no sistema como sequencial, assim, o
113
114
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bem principal tem como sequencial os dois últimos números de registro, como sendo 00 (zero,
zero) e os demais valores que forem agregados como 01,02, 03, etc., assim, são tratados como um
único bem, embora tenham registros distintos que permite o registro o controle patrimonial e da
depreciação do bem.
As planilhas em Excel são utilizadas como uma funcionalidade, pois os técnicos podem extrair as
informações diretamente das tabelas do sistema de patrimônio e exportar para o Excel de modo a
trabalho com as informações”.

Análise da equipe:
Em nossa avaliação, o sistema existente não é adequado às necessidades gerenciais da área.
A observação relativa ao uso de planilhas Excel, não foi referente a extrações de dados do
sistema principal, mas sim à necessidade de controles paralelos pelo fato do sistema principal não
fornecer as informações gerenciais que Empresa necessita. Apresentamos, a seguir, cabeçalho de
planilha utilizada pela área, contendo informações não disponíveis no sistema:
Quadro 28 – Exemplo de cabeçalho de planilha utilizada pela área de patrimônio

M²

M²
Aquisições

Alienações

Projetos
Encerrados

M²

Aquisições

Alienações

%

Área Civil (m²)
Área Militar
(m²)
Metragem
atual (m²)

%
A legalizar (m²)

Legalizada (m²)

Regularizada
(m²)
%

M²

Projetos em
Andamento

ESTATÍSTICA

Documento de
Zoneamento

Zoneamento

SITUAÇÃO
PATRIMONIAL
Documento da
Situação

REGIST
RO

Documento de
Autorização
Documento de
Entrega
Matr. Cartorial
RIP - SPU
Nº Tombo/
COMAER
Área (m²)
Situação

Regional
Comar
Dep
Sigla
Aeroporto
Tipo de
Administração

CONCESSÃO/CONVÊNIO

Quanto à possibilidade de tratamento dos diversos componentes como um único bem, a
resposta apresentada esclarece como a funcionalidade está presente no sistema. Ocorre que nem
todas as dependências utilizam a ferramenta adequadamente. Cabe, portanto, expedição de
orientações e/ou realização de treinamentos.
Apresentamos, nos Quadros 29 e 30, exemplos de alimentação adequada e inadequada,
sob o ponto de vista da utilização da sequência numérica.
Quadro 29- Exemplo em que a sequencia numérica foi utilizada adequadamente:
Aeroporto

Nr_Bem

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150800

Fabric
ante

Bem
TERMINAL
PASSAGEIROS

Data
Imob

Custo
Aquis

Depr.
Acumul

Propri
edade

Conta

29/12/2001

11.448.909,76

4.694.053,
00

UNIÃO

154020016

27/12/2002

2.181.686,86

545.421,69

UNIÃO

154070016

27/12/2002

65.768,21

46.635,63

UNIÃO

154230010

27/12/2002

465.497,25

330.079,89

UNIÃO

154210012

27/12/2002

46.904,78

33.259,77

UNIÃO

154240014

27/12/2002

80.110,89

56.805,90

UNIÃO

154240014

27/12/2002

78.612,08

55.743,12

UNIÃO

154240014

DE
0

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150801

UNIDADE
DE
ADMINISTRAÇÃO E
CONTROLE

0

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150802

SISTEMA
HIDRÁULICO
SANITÁRIO - SHS

0

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150803

SISTEMA ELÉTRICO
- SE

0

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150804

SISTEMA DE
VIGILÂNCIA

0

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150805

REDE
DE
COMUNICACAO DE
DADOS

0

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150806

SISTEMA
DE
SONORIZAÇÃO

0
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TV

UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO

REVIS

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PRESIDENCIA.GOV.BR

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150807

SISTEMA
DETECÇÃO
INCÊNDIO

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150808

SISTEMA
CONTROLE
ACESSO
PESSOAS

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150809

SISTEMA
ELETRÔNICO - SEL

0

200328150810

SISTEMA
INFORMATIVO
VÔO

0

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150811

SISTEMA DE AR
CONDICIONADO/EX
AUSTÃO

0

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150812

SISTEMA
COMBATE
INCENDIO

0

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150813

SISTEMA DE REDES
E
TRANSMISSÃO
DE DADOS

0

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

200328150814

SISTEMA DE AR
CONDICIONADO/EX
AUSTÃO

Queiroz
Galvão

028-AEROP.
INT.
DE
NATAL/AUGUSTO
SEVERO

DE
DE

DE
DE
DE

0

0

DE

DE
A

UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO - SISTEMA
ELETRÔNICO = SIGUE
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
UNITEC - UNIDADE TÉCNICA EM
CONSTRUÇÃO LTDA - REFORMA DO
ANTIGO
TERMINAL
DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTL.
AUGUSTO SEVERO
01
QUADRO
ELÉTRICO
P/ACIONAMENTO DE FANCOIL DE 10
HP E 02 QUADROS ELÉTRICOS
P/ACIONAMENTO DE FANCOIL DE 15
HP. PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA
DE
AR
CONDICIONADO,
NA
REFORMA DO TPS/SBNT 2011.

27/12/2002

52.740,36

37.397,73

UNIÃO

154260012

27/12/2002

71.720,84

50.856,57

UNIÃO

154240014

27/12/2002

27.960,74

19.826,70

UNIÃO

154240014

27/12/2002

91.350,11

64.775,52

UNIÃO

154240014

27/12/2002

637.977,26

452.383,89

UNIÃO

154220016

27/12/2002

17.843,05

12.652,32

UNIÃO

154260012

27/12/2002

212.287,29

150.531,00

UNIÃO

154240014

27/03/2012

13.790,00

0,00

UNIÃO

154220016

Proprie
dade

Conta

Quadro 30 – Exemplo de situação em que o sequencial numérico não foi utilizado adequadamente:
Aeroporto
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO

Nr_Bem

Bem

Fabrica
nte

Inf_Adicionais

SISTEM
A
INFOR
MAT

200003211400

SISTEMA
INFORMATIVO DE
VÔO

200006111900

SISTEMA CENTRAL
DE COMUNICACAO

0

200006112700

SISTEMA
INFORMATIVO DE
VÔO

0

200006113400

SISTEMA
ELETRÔNICO DE
COMUNICAÇÃO

0

200330122100

CERCAS E MUROS

0

200330125500

TERMINAL DE
PASSAGEIROS

0

200330125600

TERMINAL DE
PASSAGEIROS

200330125700

200330126600

Data Imob

Custo Aquis

Depr.
Acumul

16/09/1997

89.367,08

0,00

UNIÃO

154240014

25/08/1998

68.290,00

68.290,00

UNIÃO

154240014

25/08/1998

536.431,98

536.431,98

UNIÃO

154240014

25/08/1998

667.395,38

667.395,38

UNIÃO

154240014

13/09/2000

23.570,30

10.842,33

UNIÃO

154190019

INFRAERO COMO TERMINAL DE
PASSAGEIROS\

27/11/2000

26.359,00

0,00

UNIÃO

154020038

0

INFRAERO COMO TERMINAL DE
PASSAGEIROS\

27/11/2000

690,00

0,00

UNIÃO

154020038

TERMINAL DE
PASSAGEIROS

0

INFRAERO COMO TERMINAL DE
PASSAGEIROS\

27/11/2000

1.400,00

0,00

UNIÃO

154020038

TERMINAL DE
PASSAGEIROS

0

INFRAERO COMO TERMINAL DE
PASSAGEIROS\

27/11/2000

480,00

0,00

UNIÃO

154020038
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021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO

200330126700

TERMINAL DE
PASSAGEIROS

0

INFRAERO COMO TERMINAL DE
PASSAGEIROS\

27/11/2000

1.100,00

0,00

UNIÃO

154020038

200330126800

TERMINAL DE
PASSAGEIROS

0

INFRAERO COMO TERMINAL DE
PASSAGEIROS\

27/11/2000

210,00

0,00

UNIÃO

154020038

200330129300

JARDINAGEM

0

01/01/2001

18,90

7,03

UNIÃO

154190019

200362002400

OBRAS EM
ANDAMENTO

N/A

15/02/2011

631.936,58

0,00

UNIÃO

154020038

200362002500

OBRAS EM
ANDAMENTO

N/A

13/05/2011

709.144,44

0,00

UNIÃO

154020038

200362002600

OBRAS EM
ANDAMENTO

N/A

24/03/2011

180.866,84

0,00

UNIÃO

154020038

200362002700

OBRAS EM
ANDAMENTO

N/A

04/04/2011

34.621,60

0,00

UNIÃO

154020038

021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO

200362003400

OBRAS EM
ANDAMENTO

N/A

28/08/2011

143.943,78

0,00

UNIÃO

154020038

021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO

200362003500

OBRAS EM
ANDAMENTO

N/A

30/06/2011

521.132,58

0,00

UNIÃO

154020038

021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO

200362004000

OBRAS EM
ANDAMENTO

N/A

03/10/2011

441.948,34

0,00

UNIÃO

154020038

021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO

200362005400

OBRAS EM
ANDAMENTO

N/A

27/12/2011

35.374,90

0,00

UNIÃO

154020038

021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO
021-AEROP. INT.
DE SÃO
LUÍS/MARECHAL
CUNHA
MACHADO

PORTO UTILIZADA COMO JARDIM\
OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA
DOS SANITÁRIOS MASCULINOS E
FEMININOS NO DESEMBARQUE,
EMBARQUE REMOTO E SUPERIOR DO
SAGUÃO DO SBSL.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
DE CLIMATIZAÇÃO DO TPS EM SBSL.
ASSESSORAMENTO E APOIO
TÉCNICO À EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE REFORÇO
ESTRUTURAL DO PAVIMENTO DO
SBSL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/
EXEC DOS SERV DE FECHAMENTO
LATERAL DO SAGUÃO DO TPS, DO
SBSL.
EXEC DE ESCORAMENTO
PROVISÓRIO TOTAL DA ESTRUT
ESPACIAL DO TERMINAL DE
PASSAGEIROS DO AEROPORTO INT.
DE SÃO LUIZ. SMS 311/2011. 1ª
MEDIÇÃO.
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VIAS
DE ACESSO AO NOVO
DESEMBARQUE PROVISÓRIO NO
ANTIGO TECA DA VASP NO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE
SÃO LUIZ. SMS 258/2011. 1ª MEDIÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/
EXEC DOS SERV DE ENGENHARIA
PARA FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS DE REFORÇO PARA
ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL
EXISTENTE E SERVIÇOS
COMPLEMENTARES PARA
REESTABELECIMENTO DA
OPERACIONALIDADE DO TPS DO
SBSL. 1ª MEDIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC.
P/ASSESS. E APOIO TÉC À EQUIPE
INFRAERO NO GERENCIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DOS SERV. DE ENG.
NAS OBRAS E SERV. DE REFORMA
ESTRUTURAL E SERV.
COMPLEMENTAR EM SBSL. 1ª
MEDIÇÃO.

Portanto, entendemos que se faz necessária a adequação do sistema às necessidades
gerenciais da área, bem como uniformização de procedimentos entre as dependências no que diz
respeito à forma de alimentação dos dados. A recomendação fica alterada para:
“Estudar a viabilidade de implantação de um sistema de informação mais adequado ao controle
dos bens imóveis, próprios e da União, , que auxilie o controle situação do bem e das atividades
necessárias à sua regularização/legalização e que evite a necessidade de controles adicionais, tais
como planilhas ‘Excel’;”

Recomendação h)
“Ajustar seu plano de contas, de modo a permitir a segregação contábil das despesas com
a manutenção de bens imóveis próprios e da União e de bens imóveis locados de terceiros
privados ou de outras esferas públicas”; (item III.XVII, alínea ‘g.c’)
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Manifestação da Infraero:
“O sistema de Patrimônio permite abertura das contas de manutenção para o lançamento das
despesas com bens móveis e imóveis, próprios e da União distintos. Dessa forma, essa sugestão
será encaminhada para a análise da área de manutenção da Infraero quanto à viabilidade de
implementação no sistema de manutenção”.

Análise da equipe:
A Unidade avaliará a viabilidade de implantar a recomendação.
Recomendação i)
“Promover ajustes no Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 004-EG/2011/0001, de modo
a sanear possível sobrepreço, conforme Constatação 1 do Anexo 1. A avaliação deverá abranger
os contratos efetuados com terceiros pelo ente cooperado”; (Constatação 1 do Anexo I)

Manifestação da Infraero:
Transcrita e avaliada na Constatação 1 do Anexo I. A recomendação inicial fica alterada
para:
“Solicite ao DEC justificativas para as divergências entre os quantitativos integrantes do plano
de trabalho do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 004-EG/2011/0001 e aqueles
objeto dos contratos nº 39/2011-DEC e 40/2011-DEC, e as avalie previamente à formalização
do termo aditivo mencionado na CF nº 25380/STGR/2012, a ser firmado para ajuste do termo
de cooperação”.

Recomendação j)
“Apresentar novos documentos que comprovem a condição do empregado Severino
Antonio de Macedo como estando em exercício de mandato eletivo”; (Constatação 1 do
Anexo II)
Manifestação da Infraero115:
“Em atenção à solicitação constante do item “j”, da CF referenciada, encaminho a V.Sa. cópia da
Ata de proclamação dos resultados consolidados das eleições, posse e outras considerações do
Sindicato Nacional dos Empregados em Empresa Administradora de Aeroportos – SINA, Gestão
2008/2013, que comprova a condição do empregado Severino Antonio de Macedo, em seu
mandato eletivo, como representante efetivo do Conselho daquele Sindicato”.

Análise da equipe:
A recomendação foi atendida. Salientamos, entretanto, que, conforme relatado na
Constatação 1 do Anexo II, o limite estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho, de cessão de 16
empregados com ônus para a Infraero, foi excedido. Portanto, esta recomendação não comporá o
Plano de Providências da Infraero.

115

Despacho nº 015/DART/2012, de 15/8/2012
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Recomendação k)
“Notificar os convenentes a apresentar a regular prestação de contas dos convênios:
CV0077-CM/2005/0152, CV0002-CI/2006/0043, CV0001-CI/2006/0025, TC0001CI/2006/0036, CV0006-CI/2006/0006, CV0001-CI/2007/0030, CV0003-CI/2006/0044,
TC0090-CI/2007/0020, TC0001-CI/2009/0016,
TC0062-CI/2009/0049, TC0084PS/2006/0061 e TC0001-CM/2008/0031 na forma do art. 28 da IN 01/97, e promova a sua
análise na forma do art. 31 da referida instrução. Em caso de não atendimento à
notificação, pelos convenentes, instaure tomada de contas especial na forma do § 2º-A do
art. 28 da IN 01/97”; (Constatação 2 do Anexo I)
Manifestação da Infraero116:
“CV 077-CM/2005/0152 : Conforme ANEXO 07 – foi informado por email pela Gerência de
Gestão para a Sustentabilidade – DAGS, que o processo em referência encontra-se em análise na
PRAI;
TC 0084-PS/2006/0061 : Conforme ANEXO 05 – foi informado por email enviado pela GLMC,
que o Convenente foi notificado para entrega dos relatórios de execução física e financeira, no
prazo de 5 dias úteis, conforme CF nº 3752/SBGL(GLMC)/2012, anexa ao email.
O Convenente cumpriu o prazo e encaminhou a documentação a GLMC que está providenciando a
referida análise, conforme email anexo de 24/08/2012.
MENOR APRENDIZ:
TC 0001-CM/2008/0031 :
Conforme ANEXO 09 – encaminha por meio da CF nº
3400/SCNO/2012 a documentação referente a prestação de contas (CF 720/SBMQ(MQAF)/2012 e
CD-R);
BOMBEIROS: Conforme ANEXO 01 – CF nº 24186/DOSA(SADS)/2012, fl. 2, está demonstrado
por Convênio às notificações para apresentação das prestações de contas conforme anexos
contidos na mesma conforme segue:
Quadro 31 – Notificações para apresentação de prestação de contas de convênios

DEP
SBTT
SBEG
SBBV
SBPV
SBTF
SBBI
SBMO
SBAR
SBKG

CONVÊNIO
DOCUMENTO DE NOTIFICAÇÃO
CV 0002-CI/2006/0043
CF Nº 4218/SRNR(OPNR)/2012
CV 0001-CI/2006/0025
CF Nº 4218/SRNR(OPNR)/2012
CV 0006-CI/2006/0006
CF Nº 4219/SRNR(OPNR)/2012
CV 0001-CI/2007/0030
CF Nº 4220/SRNR(OPNR)/2012
CV 0003-CI/2006/0044
CF Nº 4218/SRNR(OPNR)/2012
TC 0001-CI/2006/0036
CF Nº 5547/SRSU/2012
TC 0090-CI/2007/0020
CF Nº 4195/SRCE(SCCE)/2012
TC 0001-CI/2009/0016
CF Nº 4197/SRCE(SCCE)/2012
TC 00062-CI/2009/0049
CF Nº 4308/OPNE/SCNE/2012

ANEXO
1
1
2
3
1
4
5
6
7

Análise da equipe:
As informações prestadas indicam que a Unidade está adotando providências para atender
à recomendação, que estará cumprida quando da conclusão das análises, com aprovação das contas
ou com a instauração das Tomadas de Contas especiais - TCEs para aquelas não apresentadas ou
não aprovadas.
Salientamos que os documentos anexados à resposta evidenciam que, para os convênios
CV 0001-CI/2006/0025, CV 0002-CI/2006/0043, CV 0003-CI/2006/0044, CV 0006-CI/2006/0006,
116

CF nº 25200/DACC/2012, de 27/8/2012
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CV 0001-CI/2007/0030, TC 0001-CI/2006/0036 e TCV 0030-CI/2012/0032, as notificações
solicitaram apenas prestação de contas simplificada. Ratificamos nosso entendimento, conforme
exposto na Constatação 2 do Anexo I, que a prestação de contas deverá ser apresentada na forma
do art. 28 da IN STN nº 01/97, motivo pelo qual recomendamos que as notificações expedidas
sejam complementadas, solicitando a totalidade dos documentos.
Recomendação l)
“Promover a análise das prestações de contas apresentadas dos convênios TC0085-PS/2006/0057,
TC0124-CI/2006/0061 e CV0088-CM/2006/0058, na forma do art. 31 da IN 01/97”; (Constatação
2 do Anexo I)
Manifestação da Infraero117:
Transcrita na Constatação 2 do Anexo I. A recomendação fica mantida.
Recomendação m)
“Promover ações prioritárias para conclusão da revisão dos Planos Diretores Aeroportuários –
PDIR, particularmente os da Prioridade 1 – Cidades Sede da Copa do Mundo 2014, de modo a
evitar atrasos nas obras decorrentes do surgimento, no processo de elaboração dos planos, caso
este se delongue, de necessidades que alterem obras ou projetos já em andamento”; (Constatação

4 do Anexo I)
Manifestação da Infraero:
Transcrita na Constatação 4 do Anexo I. A recomendação fica mantida.
Recomendação n)
“Promover, anualmente, realização de inventário de bens imóveis para todos os
aeroportos da rede, na forma da alínea ‘a)’ do item 8 da Norma Interna NI 8.04B-ADP”;
(Constatação 5 do Anexo I)
Manifestação da Infraero118:
Transcrita e avaliada na Constatação 5 do Anexo I. A recomendação fica mantida.
Recomendação o)
“Para novos processos de concessão de aeroportos, ou em outras situações relevantes que
o requeiram, promover a reavaliação dos bens imóveis, na forma da aliena ‘e’ do item 7
da Norma Interna NI 8.04B-ADP”; (Constatação 5 do Anexo I)
Manifestação da Infraero119:
“A Infraero não é a gestora dos imóveis da União, ela detém apenas a sua ‘administração’
conforme termos de entrega, o poder concedente é a Agência Nacional de Aviação Civil /SAC, a
117

CF nº 25200/DACC/2012, de 27/8/2012
CF nº 25398/DFCT/(CTPA)/2012, de 28/8/2012
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CF nº 25398/DFCT/(CTPA)/2012, de 28/8/2012
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quem cabe os processos de concessão de aeroportos e a avaliação dos imóveis, se for o caso. No
caso da Infraero as avaliações são realizadas sempre que necessário conforme previsto em
norma”.

Análise da equipe:
Entendemos que a responsabilidade pela gestão dos bens, enquanto estejam sob a
guarda/administração da Infraero, é da própria Infraero. Ao poder concedente compete a
regulação/fiscalização, mas atividades administrativas, tais como inventário/avaliação dos bens não
figuram entre suas atribuições.
No processo de concessão, a responsabilidade da ANAC passa pelo estabelecimento do
modelo de concessão, regulação, fiscalização, elaboração de minutas de editais e outorga da
concessão, conforme disposto na Lei nº 11.182/2005:
“Art. 2o Compete à União, por intermédio da ANAC e nos termos das políticas estabelecidas pelos
Poderes Executivo e Legislativo, regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de
Infraestrutura aeronáutica e aeroportuária”.
Art. 3o A ANAC, no exercício de suas competências, deverá observar e implementar as
orientações, diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo federal, especialmente no que se
refere a: (Redação dada pela Lei nº 12.462, de 2011)
II – o estabelecimento do modelo de concessão de Infraestrutura aeroportuária, a ser submetido
ao Presidente da República;
Art. 8o Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e
para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da Infraestrutura aeronáutica e aeroportuária
do País, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe:
XIV – conceder, permitir ou autorizar a exploração de serviços aéreos;
XXI – regular e fiscalizar a Infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, com exceção das
atividades e procedimentos relacionados com o sistema de controle do espaço aéreo e com o
sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos;
XXIV – conceder ou autorizar a exploração da Infraestrutura aeroportuária, no todo ou em parte;
Art. 11. Compete à Diretoria:
VI – aprovar minutas de editais de licitação, homologar adjudicações, transferência e extinção de
contratos de concessão e permissão, na forma do regimento interno;
Art. 43. Aprovado seu regulamento, a ANAC passará a ter o controle sobre todas as atividades,
contratos de concessão e permissão, e autorizações de serviços aéreos, celebrados por órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da União.
Art. 47. Na aplicação desta Lei, serão observadas as seguintes disposições:
III – as atividades de administração e exploração de aeródromos exercidas pela Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO passarão a ser reguladas por atos da
ANAC.

Fica, portanto, mantida a recomendação.
Recomendação p)
“Anexar aos processos comprovantes de publicação dos resultados das licitações, na
forma da alínea “b)” do inciso XII do Art. 30 do Decreto 5.450/05”;
Manifestação da Infraero120:
“Em complemento as informações constantes de nossa CF nº 12551/DALC(LCNS)/2012, de
10/5/2012, apresentamos as seguintes considerações:
120
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Com efeito, a alínea ‘b)’ do inciso XII do art. 30 do Decreto 5.450/05 prevê que o processo
licitatório será instruído com o resultado da licitação, dentre outros documentos.
Ocorre que o § 1º do mesmo dispositivo (Art. 30 do Decreto 5.450/05) prevê que os atos e
documentos referidos no artigo em questão constantes dos arquivos e registros digitais serão
válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas”.
“§ 1º O processo licitatório poderá ser realizado por meio de sistema eletrônico, sendo que os
atos e documentos referidos neste artigo constantes dos arquivos e registros digitais, serão
válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.” (grifo
inexistente no original).
O princípio da publicidade, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, aponta para a
necessidade de se expor publicamente o ato e, se for o caso, sua motivação, sendo particularmente
importante nos procedimentos licitatórios, para verificação do cumprimento de sua finalidade
(seleção da proposta mais vantajosa para a Administração com dispensa de tratamento isonômico
aos interessados), o que deve ser realizado, no caso do resultado do Pregão na forma eletrônica,
por meio do sistema eletrônico.
O art. 4º do Regulamento do Pregão, aprovado pelo Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000,
prevê expressamente a aplicação do mencionado princípio ao referido procedimento. A previsão
expressa seria até desnecessária, já que a publicidade é elemento fundamental da própria noção
de licitação: não existe seleção objetiva de proposta (licitação) sem controle rigoroso desse
processo seletivo.
Com efeito, o art. 30 do Regulamento do Pregão, em sua forma eletrônica prescreve que deve
constar do procedimento administrativo relativo ao Pregão, entre outros elementos, o
comprovante de publicação do resultado do certame (inciso XII, alínea “b”).
A licitação, em qualquer das suas modalidades, não está voltada apenas à garantia de direitos das
participantes (de tratamento isonômico). Ela também implementa interesse da coletividade
(seleção de propostas mais vantajosas, pelo caminho traçado em lei).
Alguns atos praticados no procedimento são de exclusivo ou, pelo menos, de preponderante
interesse das participantes (ex.: a comunicação de interposição de recurso e notificação para
apresentação de impugnações). Outros atos, porém, são de interesse amplo, por envolverem
questão relativa ao cumprimento de interesse público. Qualquer cidadão é parte legítima para
impugnar, por via de ação popular, conduta ilegal da Administração, bem como os órgãos de
controle da Administração devem coibir comportamentos em desconformidade com a lei.
Contudo, quando é utilizada a forma eletrônica, os atos do Pregão são registrados no sistema
adotado. A Infraero utiliza o portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A para realização
de suas licitações eletrônicas, conforme Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre as partes
em 22/11/2009, publicado no DOU nº 226, de 26/11/2009, seção 3, pág. 71.
Nesse passo, o resultado final do certame não é só de conhecimento das participantes, mas
também de domínio público, porquanto a sociedade tem acesso a informação, seja por meio do
portal de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil, seja pelo portal de licitações da Infraero.
No caso dos pregões objeto do exame de auditoria, basta acessar o portal do Banco do Brasil para
constatar que os atos estão disponíveis no sistema, senão vejamos:
Quadro 32 – Históricos publicados de Pregões
Pregão nº 064/DALC/SEDE/2011 – ID 367895:
Histórico da análise das propostas e lances
Data/Hora :

08/07/2011 14:42:10:666 - Arrematado

Data/Hora :

12/07/2011 16:35:34:674 - Declarado vencedor

Data/Hora :

29/07/2011 10:29:14:667 - Adjudicado
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Fornecedor :

SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
R$ 21.937.527,64

Contratado :

Pregão nº 113/DALC/SBGR/2011 – ID 386853:
Histórico da análise das propostas e lances
Data/Hora :

28/09/2011 15:10:36:924 - Arrematado

Data/Hora :

07/10/2011 16:41:02:680 - Declarado vencedor

Data/Hora :

17/11/2011 14:52:59:670 - Adjudicado

Fornecedor :

AIR SPECIAL SERV. AUX. DE TRANSP. AEREOS LTDA
R$ 24.799.882,89

Contratado :

Há de se considerar que os atos em comento, além dos registros digitais, também são consignados
em Ata pública do Pregão, cujo procedimento com relação ao resultado de classificação
assemelha-se ao praticado nas modalidades convencionais (concorrência e Tomada de Preços),
uma vez que nestas quando presentes todas as licitantes participantes o resultado é proferido na
própria sessão pública.
Além disso, a Infraero disponibiliza em seu portal de licitações os respectivos atos de
homologação dos certames. A propósito, o que é o ato de homologação? Vejamos orientação do
Tribunal de Contas da União:
“Homologação é ato que ratifica todo o procedimento licitatório e confere aos atos praticados
aprovação para que produzam os efeitos jurídicos necessários” (Licitações & Contratos:
Orientações & Jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. (542) rev., atual. e
ampl. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de
Editoração e Publicações, 2010.
Nesta esteira, a duplicidade de um ato (publicação do resultado da licitação após a homologação
do certame) não traz nenhuma contribuição para à Administração. Pelo contrário, uma vez que
haverá elevado custo com tais publicações (1897 pregões homologados só em 2011), sejam elas
realizadas na imprensa oficial ou simplesmente por comunicação direta a todos os licitantes. Caso
fosse necessário a publicação na Imprensa Oficial, se estaria falando em um custo adicional de
aproximadamente R$ 569.100,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e cem reais) para a Infraero.
Dessa forma, ratificamos o entendimento de nossa CF nº 12551/DALC(LCNS)/2012, de 10/05/12,
ao tempo em que requeremos a exclusão da recomendação do Relatório de Auditoria de Gestão,
quando de sua versão definitiva.

Análise da equipe:
Justificativa acatada, a recomendação não comporá o Plano de Ação.
Recomendação q)
“Promover termo aditivo ao convênio TC nº 001 CI 2011/0019, de modo a que o ente federado
passe a figurar como interveniente, na forma do § 5º do art. 1º da IN STN 01/97”; (Constatação 2
do Anexo II)
Manifestação da Infraero121:
“Conforme ANEXO 01 – CF nº 24186/DOSA(SADS)/2012, por meio do anexo 08 contida na CF
em referência, a Superintendência Regional do Centro-Oeste – SRCO, solicita providências junto a
121
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Superintendência do Aeroporto Internacional de Várzea Grande – SBCY, para viabilizar a
adequação por meio de aditamento conforme solicitado no apontamento do ANEXO IV, do
Relatório de Auditoria de Gestão”;

Anexou:
- CF nº 4418/SCCO/2012, de 15/8/2012, por meio da qual a Superintendência da Regional
Centro Oeste solicita à Superintendência de SBCY documentação de regularidade jurídica relativa à
representatividade dos signatários dirigentes do Governo do Estado do Mato Grosso;
Análise da equipe:
A Unidade iniciou a adoção de medidas para atender à recomendação.
Recomendação r)
“Definir metas para todos os indicadores do Plano Estratégico. Salientamos que no painel
estratégico 2012-2015, os indicadores que estão com metas “a definir” são: GRS-01.5, GRS-02.3,
GRS-03.1, GRS-03.3, GRS-04.5, GRS-04.6, EOP-01.2, EOP- 04.2, EOP-04.6 e EOP 04.7”;

(Informação 2)
Manifestação da Infraero122:
“Primeiramente gostaria de esclarecer que o Plano Empresarial da Infraero para o período 20122015, no que diz respeito à avaliação do seu desempenho, está associado principalmente ao
alinhamento entre dois elementos estratégicos que são: “indicadores” e “projetos estratégicos”.
Obedecendo a essa concepção, foi definida pela Direção da Empresa uma sistemática gradual na
mensuração de resultados que se dá à medida em que os projetos se estruturam na linha do tempo,
transformando o planejado em realizações.
Por esse motivo, embora a Empresa tenha estabelecido já em 2012 o seu conjunto de indicadores,
ficou definido que alguns deles somente seriam medidos nos períodos subsequentes, justamente
pelo fato de que essa aferição está diretamente relacionada à execução de projetos iniciados em
2012 (conforme Painel Estratégico anexo). Trata-se da aplicação do princípio básico da
metodologia do Balanced Scorecard, adotada pela Empresa quando da Reformulação Estratégica
no final do exercício de 2009, que prevê o alinhamento não só de objetivos em "causa e efeito",
mas também uma subordinação entre elementos estratégicos, notadamente entre os “indicadores”
e seus “projetos” associados.
Dessa forma, dos indicadores mencionados pela Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Defesa (Ciset/MD) que estão com metas “a definir” e que se enquadram nessa situação apontamos
os seguintes:
GRS-04.5 - Índice de redução dos valores contidos na inadimplência dos processos judiciais de
cobrança – Trata-se de indicador novo cuja série histórica e metodologia de mensuração vem
sendo organizada ao longo de 2012 por meio do Projeto GRS-04.5.a - Reestruturação dos
procedimentos relacionados aos processos judiciais de cobrança. Todo esse trabalho visa à busca
de parâmetros aceitáveis e desafiadores para especificação de índices de desempenho a partir do
ano de 2013.
GRS-04.6 - Índice de tempo médio de reintegração de posse das áreas - Trata-se de indicador
novo cuja série histórica e metodologia de mensuração vem sendo organizada ao longo de 2012
por meio do Projeto GRS-04.6.a - Normatização de procedimentos para ações de cobrança e
reintegração de posse das áreas comerciais. Todo esse trabalho visa à busca de parâmetros
aceitáveis e desafiadores para especificação de índices de desempenho a partir do ano de 2013.
122
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EOP-01.2 - Percentual de aeroportos que atendem à demanda dentro dos limites de
infraestrutura estabelecidos pela Empresa – O gestor está desenvolvendo em 2012 metodologias
específicas para cálculo de capacidade de pátio, pistas, terminais de logística de carga e terminais
de passageiros, conforme projetos: EOP-01.2.a - Ampliação da metodologia de cálculo de
capacidade para os demais aeroportos; EOP-01.2.b - Definição de metodologia de cálculo de
capacidade instalada e comparação com a demanda de aeronaves nos pátio de aeronaves; EOP01.2.c - Definição de metodologia de cálculo de capacidade instalada e comparação com a
demanda de aeronaves nos sistemas implantados de pistas (pistas de pouso e decolagem, acessos
às pistas e pistas de táxi), e EOP-01.2.d - Desenvolvimento de ferramenta de medição das
capacidades de atendimento à demanda dos terminais de logística de carga. Todo esse trabalho
visa à busca de parâmetros aceitáveis e desafiadores para especificação de índices de desempenho
a partir do ano de 2013.
EOP-04.7 - Número de aeroportos Copa adequados aos requisitos de acessibilidade – O gestor
manteve a meta já especificada para o ano de 2014 e definiu que não haverá metas em 2012 e
2013, uma vez que a escolha dos aeroportos condiciona-se a realização da 4ª etapa do Projeto
EOP-04.7 – Adequação dos aeroportos da Infraero aos requisitos de acessibilidade, que consiste
na elaboração de Planos de Ação pelas Superintendências Regionais, que têm como objetivo sanar
as não conformidades apontadas. A decisão foi ratificada e aprovada pela Diretoria Executiva e
Conselho de Administração, tendo sido publicada em 03/07/12 na segunda versão do Painel
Estratégico Corporativo 2012 - 2015;
A seguir, passo a tecer comentários individuais sobre os demais indicadores apontados na
recomendação “r” constante do anexo IV do Relatório de Auditoria de Gestão nº 5/2012.
Esclareço que o desenvolvimento desses elementos estratégicos encontra-se em estágio avançado
em relação à primeira versão do Painel Estratégico Corporativo 2012 – 2015, encaminhada a
CISET no início desse ano, cuja segunda versão contendo a definição das metas dos indicadores
GRS-01.5, GRS-03.1, GRS-03.3 e EOP-04.2 encaminho em anexo.
GRS-01.5 - Quantidade de Acordos de Nível de Serviços incluídos nos contratos de serviços
contínuos – O gestor já definiu as metas para o período, que foram aprovadas pela Diretoria
Executiva e Conselho de Administração, tendo sido publicadas em 03/07/12 na segunda versão do
Painel Estratégico Corporativo 2012 – 2015;
GRS-02.3 - Projetos estratégicos – Conforme informado pelo gestor (CF nº
25266/DATI(TIGT)/2012), o indicador está em elaboração pela Superintendência de Tecnologia
da Informação – DATI, encontrando-se em etapa final. A definição envolveu a necessidade de
análise cautelosa de 10 projetos estratégicos, incluindo um, cuja responsabilidade de condução
pertence à Diretoria de Empreendimentos.
O gestor esclareceu ainda, que “o tempo decorrido, justifica-se pela análise realizada na lista de
projetos estratégicos considerando, principalmente, a revisão do escopo preliminar dos projetos
não iniciados e a situação dos projetos em execução, bem como a identificação e ratificação dos
envolvidos em sua realização, para assim, estabelecer metas aderentes e consonantes ao Plano
Estratégico da Infraero”;
GRS-03.1 - Despesa operacional por UCT – O gestor já especificou as metas para o período, que
foram aprovadas pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, tendo sido publicadas em
03/07/12 na segunda versão do Painel Estratégico Corporativo 2012 - 2015;
GRS-03.3 - Despesa operacional da Superintendência Regional em relação à despesa
operacional total - O gestor já especificou a meta para 2012, que foi aprovada pela Diretoria
Executiva e Conselho de Administração, tendo sido publicada em 03/07/12 segunda versão do
Painel Estratégico Corporativo 2012 - 2015;
EOP-04.2 - Número de não-conformidades em auditorias internas integradas – Esse indicador foi
incorporado ao Plano Empresarial em 2012, cuja meta em cada ano é “reduzir”, objetivando
demonstrar o número de não conformidades que foi reduzido em Auditoria Internas Integradas nas
dependências que possuem a Certificação ISO 9001:2000. Para calcular esse indicador são
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utilizados os resultados das auditorias realizadas no ano vigente em comparação aos resultados
do ano anterior.
O histórico mostra o início da implementação do atual modelo de Auditorias Internas Integradas
no ano de 2011, sendo que durante o ano de 2012 está sendo realizado o segundo ciclo na maioria
das dependências.
Dessa forma, as metas para as dependências não foram quantificadas, em razão de não ter sido
concluída a base de dados para determinar percentuais desafiadores, o que deverá ocorrer em em
2013.
EOP-04.6 - Número de aeroportos Copa com no mínimo nível "c" de serviço da IATA – Conforme
informado pelo gestor do indicdor (CF Nº 25387/DOGP/2012) a Superintendência de Gestão
Operacional - DOGP tem efetuado estudos para o atendimento do indicador, entretanto, não se
obteve uma forma segura e eficaz de mensuração da ocupação dos Terminais de Passageiros
tempo a tempo. Para essa mensuração faz-se necessário o desenvolvimento de um sistema
automatizado de mensuração que considere as diversas variáveis na ocupação dos terminais de
acordo com o perfil dos passageiros.
Finalizando, ressalto novamente o caráter dinâmico do Plano Empresarial que, conforme já
esclarecido, tem sua gestão baseada na “causa e efeito” entre seus elementos estratégicos
(projetos, indicadores, metas e objetivos estratégicos) para garantir o alcance da Visão de Futuro
da Infraero. Eventuais ajustes fazem parte da normalidade desse processo, razão pela qual vemos
com grande simpatia todas as oportunidades de melhorias apontadas no Relatório de Auditoria de
Gestão da CISET-SG/PR”.

Análise da equipe:
A recomendação foi parcialmente atendida. Na nova versão do painel estratégico, ainda
persistem indicadores com metas ‘a definir’. A recomendação fica mantida.
Recomendação s)
“Adotar medidas para implantação de uma sistemática formal para tratamento de riscos
para a área comercial”; (Informação 3)
Manifestação da Infraero123:
“Com relação à utilização de uma metodologia para tratamento de riscos, conforme comentário
no item 38 do Relatório:

‘Como resultado da nossa avaliação, que para as duas áreas foram realizadas com base na metodologia
Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada, do Commitee of Sponsoring Organizations
– COSO, e que se encontra detalhada na Informação 3 do Anexo III, verificamos, no que se referem às
áreas selecionadas, fragilidades dos contratos internos administrativos existentes.’

Entendemos que será avaliada a possibilidade de contratação de uma empresa especializada para
o desenvolvimento dessa metodologia, inclusive com fundamento neste Relatório, para que seja
instrumento de melhoria contínua no acompanhamento da gestão dos contratos”.

Análise da equipe:
A Unidade informa que irá avaliar o tema, embora não tenha apresentado nenhuma medida
efetiva. Fica mantida a recomendação.
Recomendação t)
123
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Adotar medidas para melhoria dos procedimentos de controle administrativo correlatos à
área comercial, a saber: aprimoramento da sistemática de avaliação do preço locatício das áreas,
melhoria no controle do faturamento dos concessionários em contratos com preço a ele atrelados,
implantação do sistema Guest em todos os aeroportos, e codificação das áreas comerciais em todos
os aeroportos (Inframix); (Informação 3)
Manifestação da Infraero:
“124 Em relação aos assuntos indicados, ressaltamos que fora encaminhada a Superintendência de
Auditoria Interna – PRAI CF Nº 23603/DCNC/DFCT/2012, de 14/8/2012, a qual responde todos
os questionamentos, inclusive com juntada de documentos.
Contudo, complementamos a informação, para destacar a edição da NI – 5.10 (FIN), de
14/8/2012, que trata da fiscalização do faturamento bruto dos concessionários, dando maior
agilidade à fiscalização que será realizada em conjunto entre as áreas comercial e financeira”.
“125(...) na parte em que se refere à melhoria no controle do faturamento dos concessionários em
contratos com preço a ele atrelados, a Infraero tem adotado medidas para o aprimoramento dos
mecanismos de controle das vendas dos concessionários comerciais cujos contratos estipulem
preços com parcela variável em função do faturamento. Um exemplo é a revisão dos contratos de
concessão de uso de área para que contemplem cláusulas mais rígidas a fim de corrigir possíveis
generalidades contratuais que inviabilizem o controle das vendas. O novo modelo está vigente
desde agosto de 2011.
Ainda informamos que concluímos neste mês o Curso de Arrecadação e Cobrança Comercial e
Fiscalização de Concessionários pra empregados de todas as Superintendências Regionais. Esses
fatos corroboram a consciência da Infraero no Sentido de aprimorar a atividade em comento.
A unificação da metodologia de acompanhamento em toda a empresa está concluída uma vez que
a NI 5.10 (FIN) está vigente desde 23 de agosto de 2012.
A fiscalização total dos contratos que possuem parte variável em função do faturamento é o
objetivo desta Superintendência, entretanto, para que esse objetivo seja alcançado estimamos
necessário um período de 2 anos.
A análise e acompanhamento do faturamento bruto dos concessionários é realizada tanto no
âmbito documental quanto no âmbito presencial conforme quadro abaixo (atualizado)
Quadro 33 – Acompanhamentos de faturamento de contratos efetuados
Regional
SRSU
SRSP
SRRJ
SRSE
SRCO
SRCE
SRNE
SRNO
SRNR
Total
124
125

2009
BCx Doc

1
3

1
2

10

14

Total

5
10

3
5

3
19

2010
BCx Doc
1
5
43
10
17
20
4
12
15
4
1
9
14
127

Total
6
43
10
17
20
4
27
4
10
141

2011
BCx Doc
7
39
162
23
4
23
57
25
22
50
10
2
47
35
435

Total
46
162
23
27
57
25
72
10
49
471

2012
BCx Doc
27
12
30
4
1
7
22
12
13
1
6
28
107

Totais
Total
39
30
4
8
22
12
13
1
6
135

91
235
38
52
104
41
122
15
68
766
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Quant.
Divergente
Receita
recuperada

1

27

84

28

140

11.234

3.657.666

4.921.968

2.598.093

11.188.961

Anexou:
- Versão aprovada em 14/8/2012 da Norma Interna NI – 5.10 (FIN)

Análise da equipe:
A presente análise contemplará, além desta recomendação, a manifestação à
Recomendação 9 do Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 1/2012, por tratar do mesmo
tema.
No que diz respeito ao controle do faturamento dos concessionários, A Empresa já vem
adotando medidas para aprimoramento do controle, inclusive revisou a norma interna NI 5.10 (FIN)
que trata do assunto. Referida norma, entretanto, deixou a critério de cada superintendência regional
o estabelecimento da quantidade de contratos a serem fiscalizados e da modalidade (documental ou
boca de caixa) a ser aplicada. Reafirmamos a necessidade de que o controle seja feito na totalidade
dos contratos,
Os dados apresentados demonstram que, para a maior parte dos contratos já fiscalizados, o
acompanhamento se deu apenas na modalidade documental, o que, a nosso ver, é insuficiente.
Quanto à avaliação dos valores locatícios das concessões de áreas comerciais, conforme
citado na análise (contida neste mesmo anexo) à Recomendação 1 do Relatório de Auditoria de
Monitoramento nº 1/2012, a Infraero está iniciando medidas “para o aprimoramento e/ou
desenvolvimento de sistemática de precificação das áreas que serão concedidas126”.

A avalição da implementação do sistema Guest e da codificação (Inframix) consta das
análises (contidas neste mesmo anexo) às Recomendações nº 10 e 11 do Relatório de Auditoria de
Monitoramento nº 1/2012.
Portanto, mantemos a recomendação
Recomendação u)
“Adotar medidas para implantação de uma sistemática formal para tratamento de riscos
para as atividades ligadas à Diretoria de Empreendimentos”; (Informação 3)
Manifestação da Infraero127:
“Encontra-se em fase de implantação, inicialmente nas GTEs (Gerências Temporárias de
Empreendimentos) através dos escritórios de suporte aos Gerentes de Projeto (PSO-Project Suport
Office) e na DTPE (Superintendência de Planejamento e Controle dos Empreendimentos) através
do escritório de projetos (PMO – Project Management Office), o processo que trata da análise dos
riscos ligados às atividades em desenvolvimento nos empreendimentos do Planejamento
Estratégico da Infraero, sobretudo os empreendimentos orientados para os compromissos da
Infraero para o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e COPA
O processo está em fase inicial e propõe a identificação e tratamento dos riscos que podem
incorrer e impactar negativamente no empreendimento e seus projetos. A identificação e
tratamento dos riscos serão realizados através de um formulário específico, coma as respectivas
orientações e trabalho que é desenvolvido pela FDTE – Fundação para o Desenvolvimento
126
127
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Tecnológico de Engenharia, contratada pela INFRAERO para a implantação da metodologia de
gerenciamento de projetos no sistema de engenharia (Diretorias de Gestão de Empreendimentos e
de Obras de Engenharia).

Análise da equipe:
A Unidade informa que as medidas para atendimento à recomendação estão em fase
inicial.
Recomendação v)
“Adotar medidas para melhoria do procedimentos de controle administrativo correlatos à
Diretoria de Empreendimentos, abrangendo: sistemas de informação integrados que permitam
melhor coordenar suas atividades; maior integração entre os diversos agentes que atuam no
processo; e melhorias no fluxo de informações”; (Informação 3)

Manifestação da Infraero128:
“Estamos desenvolvendo, com a participação da DATI (Superintendência de Tecnologia da
Informação) em parceria com a FDTE (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da
Engenharia) o Portal de Empreendimentos de Engenharia.
O Portal de Empreendimentos de Engenharia é uma ferramenta operada via WEB, com desígnio
de informar a respeito dos empreendimentos estratégicos contidos no portfólio do sistema de
engenharia da INFRAERO.
Através desse portal, serão apresentados indicadores de tempo, custo e escopo, além de
informações gerenciais sobre o andamento de cada empreendimento. A ideia em desenvolvimento
é que as informações atualizadas sejam disponibilizadas pro meio de relatórios, gráficos e
planilhas, e auxiliarão os gestores a tomarem decisões mais assertivas em relação aos seus
projetos.
Para cada empreendimento, haverá direcionamento a uma página específica do portal, onde
haverá espaço para a alocação dos documentos técnicos, administrativos, gerenciais e fiscais do
empreendimento, além de elementos de planejamento que garantam acesso a informações que
permitam acompanhamento e controle do empreendimento, ajudando no seu desenvolvimento”.

Análise da equipe:
A medida proposta, quando implantada, atenderá em parte à recomendação, uma vez que
tratará dos empreendimentos estratégicos, parte importante das atividades da Diretoria. Assim,
permanece a recomendação.
Recomendação w)
“Adotar as providências constantes da cláusula segunda do Termo de Ajustamento de Conduta –
TAC, de 14/07/2011, relativo à Reforma e Ampliação do TPS de SBCF”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero129:
“Os itens relacionados à Cláusula Segunda estão sendo atendidos, fato que pode ser comprovado
pela emissão de licenças ambientais para o SBCF, em conformidade com a Cláusula Quarta do
TAC (Anexos 39, 40 e 41)”.

Anexou:

128
129
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- Certificado LO nº 205/2011 – SUPRAM CM, emitido em 1º de agosto de 2011 (com
condicionantes);
- Certificado LP + LI nº 280/2011 – SUPRAM CM (referente a ampliação, pavimentação e
recuperação de pátios e pista de pouso e decolagem), emitido em 5/12/2011 (com
condicionantes);
- Certificado LP nº 139/2012 – SUPRAM CM (referente a dois novos terminais de
passageiros, TPS II e TPS III), emitido em 9/7/2012 (com condicionantes).
Análise da equipe:
A Unidade está adotando medidas para atender à recomendação. Recomendamos,
adicionalmente, que a Unidade monitore o cumprimento às condicionantes das novas licenças
emitidas (LO nº 205/2011, LP + LI nº 280/2011 e LP nº 139/2012). Portanto, a recomendação
passa a ter o seguinte texto:
“Adotar as providências constantes da cláusula segunda do Termo de Ajustamento de Conduta –
TAC, de 14/07/2011, relativo à Reforma e Ampliação do TPS de SBCF, além de monitorar o
cumprimento às condicionantes contidas nas licenças LO nº 205/2011, LP + LI nº 280/2011 e LP
nº 139/2012 ”

Recomendação x)
“Adotar medidas para finalização da elaboração do EIA/RIMA da 3º Pista de SBCT, com
vistas à obtenção do licenciamento ambiental para a obra”; (Informação 4)
Manifestação da Infraero130:
“Aguardando aprovação interna do empreendimento para a solicitação formal da LP e Termo de
Referência do Órgão Ambiental para finalização da Especificação Técnica de Contratação do
EIA/RIMA, com vistas à obtenção do licenciamento ambiental”.

Análise da equipe:
Não foram apresentadas medidas efetivas para atendimento, ficando mantida a
recomendação.
Recomendação y)
“Adotar procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil para as obras do Sistema de
Pistas e Pátios, revitalização do TPS 1 e obras civis do TPS 2 de SBGL, na forma determinada
pelo órgão ambiental”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero:
“TPS I - As obras do TPS I estão em fase inicial e ainda não foram gerados resíduos de
construção civil em quantidade que exigisse destinação - Contrato Nº 014-EG/2012/0061 (Anexo
42). Conforme Termo de Referência GIG/TP1/950-TR.005/R0, "A Contratada deverá elaborar e
implementar um Plano de Controle Ambiental da Obra, visando minimizar os impactos ambientais
gerados nos processos construtivos e eliminar os passivos ambientais gerados durante a execução
das
obras
e
serviços"
(Anexo
43
item
4.15,
fl
20).
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TPS II - As obras do TPS II estão regidas por meio do Contrato Nº 111-EG/2008/0061 (Anexo 44).
Conforme Termo de Referência GIG TP2 950.ET-01, "o bota-fora de materiais inservíveis é de
responsabilidade e ônus da CONTRATADA, que deverá ser em local licenciado pelos órgãos
ambientais com comprovação perante a Fiscalização" (Anexo 45 - fls 21).
Obras sistema de pátios e pista, Contrato Nº 084-EG/2011/0061 (Anexo 46), composta pelos
Termo de Referência GIG/PPT/050.ET-010 e GIG PPT 055.ET- 040. No primeiro, referente a
adequação das interseções do sistema de pista, "Os resíduos sólidos inertes, tais como entulhos,
restos de materiais dos pátios de estocagem, restos de lavagem dos misturadores de concreto etc.,
serão lançados em bota-fora licenciado da obra." (Anexo 47 - item 2.21 e fl 19). No segundo,
referente a recuperação de pavimentos de pátios e pistas, Todo o material demolido deverá ser
transportado para fora do aeroporto em área aprovada pela prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro ou região próxima ...Caso a CONTRATADA obtenha outro local licenciado para o
depósito de material, a nova DMT deverá ser comunicada a INFRAERO."(Anexo 48 - Item 4.06 e
fl 50.) "

Análise da equipe:
Recomendamos que os procedimentos sejam estabelecidos em um programa formal, e que
o seu cumprimento, pelas empresas executoras das obras, seja objeto de acompanhamento por parte
da fiscalização. Fica mantida a recomendação.
Recomendação z)
“Adotar medidas para cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação ambiental nº
072/2011, relativo à obra de Ampliação do TPS de SBFL”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero131:
“O TCCA nº 072/2011 possui um Termo Aditivo que prevê o repasse do recurso para a Fundação
do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - FATMA e a formalização de outro Termo de
Compromisso específico com o Instituto Chico Mendes - ICMBio em decorrência da divisão do
recurso de compensação ambiental para Unidades de Conservação deste órgão (Anexo 49 e 50). O
compromisso de repasse de recurso para a FATMA já foi realizado (Anexo 51). Quanto ao novo
Termo de Compromisso com o ICMBio, o mesmo já foi encaminhado para assinatura, contudo
aguarda a regularização das certidões do ICMBio perante o Governo Federal para a celebração
(Anexos 52, 53, 54 e 55)”.
Anexou:
- Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 72/2011
- Termo aditivo nº 001/2011 ao TCCA nº 72/2011
- Comprovante de pagamento da primeira parcela da compensação ambiental
- Minuta de termo de compromisso a ser firmado com o ICMBio
- Correspondências tratando das certidões necessárias à formalização

Análise da equipe:
A Unidade está adotando medidas para cumprimento das condicionantes. Deverá ser
observada a urgência que o caso requer, a fim de obter a licença necessária à execução das obras.
Recomendação aa)
131
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“Adotar medidas para cumprimento das condicionantes da LI nº 2024/2011, referente ao Novo
TPS de SBGO, com especial atenção às recomendações nº 4, 6, 9 e 10, que, por suas
características, devem ser atendidas ou projetadas já no início das obras”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero132:
“Item 4 - Dentro do cronograma estabelecido para retomada do Obra, e estando na fase dos
Projetos Executivos, o serviço para proceder a inspeção arqueológica e a verificação de
existência de sítios arqueológicos e áreas de interesse cultural e histórico , será contratado e
executado por uma empresa de Consultoria
antes do inicio das obras.
Item 6 - Não se aplica pois, a obra do novo aeroporto está toda dentro do sítio aeroportuário, e
no que tange no entanto a área contígua, já existe por parte da Prefeitura local um processo de
desapropriação em andamento e em fase de conclusão, conforme Processo de nº 36611171.
Item 9 - Este item é uma das cláusulas contratuais da Infraero, solicitada à empresa que
executará
a
obra
(Anexo
56).
Item 10
- Informamos que há dissipadores existentes , porém a Fiscalização Técnica de
Drenagem do TCTF Nº 005-EG/2010/0001 solicitou ao DEC - Departamento de Engenharia e
“Construção do Exército Brasileiro, na revisão dos projetos, avaliar a necessidade ou não de
instalação de novos dissipadores devido a ampliação da bacia de retenção”.

Análise da equipe:
Reformulada a recomendação, excluído o item 6 que, conforme informação da Unidade, já
está solucionado. Assim, a recomendação passa a ter a seguinte redação:
“adotar medidas para cumprimento das condicionantes da LI nº 2024/2011, referente ao
Novo TPS de SBGO, com especial atenção às recomendações nº 4, 9 e 10, que, por suas
características, devem ser atendidas ou projetadas já no início das obras”;
Recomendação bb)
“Adotar providências para atendimento às condicionantes da LI para o TPS, pistas e pátios de
SBRJ. Salientamos que as condicionantes de nº 1, 7 e 15 dizem respeito a providências que
independem do reinício das obras”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero133:
“As condicionantes nº 01 e 15 foram cumpridas (Anexos 57 e 58). Quando da construção do
edificio garagem será solicitada a licença específica (condicionante nº 07)”.

Anexou:
- Aviso de Licença, Li nº IN000248, com validade até 6/1/2013
- Comprovante de pagamento de valor correspondente a compensação ambiental, a favor
do Fundo Brasileiro para Biodiversidade
Análise da equipe:
A Unidade comprovou o atendimento às condicionantes nº 01 e 15. A recomendação foi
reformulada, mantendo, ainda, a orientação para que seja atendida a recomendação nº 7, passando a
ter a seguinte redação:

132
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“adotar providências para atendimento às condicionantes da LI para o TPS, pistas e
pátios de SBRJ. Salientamos que a condicionante de nº 7 diz respeito a providência que
independe do reinício das obras”.
Recomendação cc)
“Adotar providências para atendimento à condicionante nº 14 da LI 257/2011, referente ao Novo
TPS de SBVT”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero134:
“Considerando a alteração no cronograma inicial para a construção do Terminal de Cargas, e foi
solicitado ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, órgão licenciador
do empreendimento, a prorrogação do prazo para atendimento desta condicionante (Anexo 59). O
processo para a contratação do material a caracterização da camada superficial do solo está em
fase de cotação de preços de mercado”.

Anexou:
- CF nº 1740/SBVT/2012, de 24/8/2012, por meio da qual solicita ao IEMA prorrogação
do prazo para atendimento à condicionante nº 14 da LI 257/2011.
Análise da equipe:
Não foram apresentadas informações a respeito de haver ou não resposta do IEMA ao
pedido de prorrogação. Fica mantida a recomendação.
Recomendação dd)
“Adotar providências para atendimento à condicionante nº 5.5 da Licença de Instalação n°
1352/2010, referente à Reforma e Ampliação do TPS de SBPA”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero135:
“Item não aplicável. O projeto não contempla área de abastecimento de hangares e veículos,
apenas a Ampliação do Pátio de Aeronaves e Terminal de Passageiros. No Canteiro de Obras
também não haverá área de abastecimento de veículos, os veículos que necessitarem de
abastecimento se deslocarão para os postos de combustíveis localizados no entorno do
Aeroporto”.

Análise da equipe:
Justificativa acatada. A recomendação fica cancelada.
Recomendação ee)
“Notificar o Governo do Estado de Santa Catarina a cumprir as obrigações constantes da cláusula
quarta do Termo de Convênio nº 004/2005/001, necessárias à obtenção da Licença de Operação
de SBCM”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero:
134
135

CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012
CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012

DOCS/2310/201201194final[1]
Pág. 132/161

REVIS

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PRESIDENCIA.GOV.BR

A Gerência de Licenciamentos e Riscos Ambientais informou136:
“Encaminhamento, no dia 16/08/2012, da CF nº 5598/SRSU/2012 para o Governador do Estado
de Santa Catarina, solicitando informações das medidas já adotadas e o prazo estimado para
resolução da pendência (Anexos 60 e 61)”.

Anexou:
- CF nº 5598/SRSU/2012, de 16/8/2012, encaminhada ao Governo do Estado de Santa
Catarina, solicitando informar as medidas já adotadas, bem como o prazo estimado para
resolução das pendências relativas às obrigações assumidas por aquele ente estadual
quanto à regularização ambiental do Aeroporto de Criciúma, por força do Termo de
Convênio nº 004/2005/001.
A DACC também se manifestou quanto ao assunto137:
“Encaminhamos resposta enviada a esta CCCV por meio da CF nº 5660/SRSU/2012, solicitando
ao Governo de Santa Catarina informações das medidas já adotadas para resolução do
apontamento”.

Anexou:
- CF nº 5598/SRSU/2012, de 16/8/2012, acima descrita.
Análise da equipe:
A recomendação foi atendida. Cabe à Unidade monitorar a obtenção da resposta do ente
conveniado e adotar as providências que se fizerem necessárias para assegurar o cumprimento,
pelas partes, das condições pactuadas.. A recomendação passa a ter a seguinte redação:
“Monitorar o recebimento da resposta do Governo do Estado de Santa Catarina à
CF nº 5598/SRSU/2012 , e adotar as providências necessárias para assegurar o cumprimento,
pelas partes, das condições pactuadas no Termo de Convênio nº 004/2005/001”.

Recomendação ff)
Concluir a elaboração do termo de referência para contratação de EIA/RIMA, necessário à
obtenção da Licença de Operação de SBCR; (Informação 4)

Manifestação da Infraero138:
“Termo de Referência concluído (Anexo 62), contudo, está sendo prevista reunião junto ao IBAMA
para discutir a esfera do processo de licenciamento ambiental, considerando que o aeroporto esta
localizado em zona de fronteira”.
Anexou:
- Minuta de termo de referência

Análise da equipe:
A Unidade deverá adotar providências para início da elaboração do EIA/RIMA, necessário
à obtenção da Licença de Operação de SBCR.
Recomendação gg)

136

CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012
CF nº 25200/DACC/2012, de 27/8/2012
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CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012
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“Acompanhar, junto ao órgão ambiental, o processo para obtenção da licença de operação de
SBGL, e adotar medidas para solução de eventuais pendências ou condicionantes por ele
estabelecidas”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero139:
“Licença de Operação nº 19.904 emitida em 29/07/2012 com validade até 29/07/2016 (Anexo
63)”.

Anexou:
- LO nº IN019904
Análise da equipe:
A recomendação foi atendida, não compondo o plano de ação.
Recomendação hh)
“Concluir a elaboração do Relatório de Caracterização do Empreendimento necessário à
obtenção da licença de operação de SBIL”; (Informação 4)
Manifestação da Infraero140:
“O Relatório de Caracterização do Empreendimento - RCE está concluído (Anexo 64). Contudo,
de acordo com o Decreto Estadual nº 14.024/2012, as solicitações de licenças ambientais deverão
ser feitas inicialmente no Sistema Estadual de Informações Ambiental (SEIA) e somente após a
análise dos técnicos do INEMA é que será definida a necessidade ou não de complementação de
documentação que deverá ser apresentada. O SEIA apresenta falhas que estão dificultando o
cadastro do aeroporto, tendo sido feito contato com o órgão ambiental na tentativa de suprimir as
inconstâncias apresentadas pelo sistema”.

Anexou:
- Relatório de Caracterização do Aeroporto de Ilhéus/BA
Análise da equipe:
A recomendação está atendida. A Unidade deverá adotar as providências subsequentes
para a obtenção do licenciamento. A recomendação passa a ter a seguinte redação:
“Monitorar a necessidade de complementação ou não do RCE do Aeroporto de Ilhéus/BA,
até a obtenção do licenciamento”
Recomendação ii)
“Acompanhar, junto ao órgão ambiental, o processo para obtenção da licença de operação de
SBMT, e adotar medidas para solução de eventuais pendências ou condicionantes por ele
estabelecidas”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero141:
139

CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012
CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012
141
CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012
140
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“Processo de licenciamento ambiental do aeroporto está suspenso até que a supressão de
vegetação para desobstrução da visão da torre de controle seja realizada (previsão: out/2012). A
contratação do plantio de mudas (compensação florestal) deve preceder o corte da vegetação.
Contudo, o Minitério Público não concordando com a compensação florestal, abriu inquerito civil
para investigar o processo e propôs nova compensação que está em análise na Infraero (Anexo
65). Após a realização da supressão de vegetação, será realizada a complementação do EIA em
decorrência de empreendimentos que não estavam englobados na primeira versão do estudo (torre
de controle, novo pátio e vias de acesso).
Anexou:
- CF nº 6750/SRSP/2012, de 17/8/2012

Análise da equipe:
A justificativa da Unidade indica que há condicionantes a serem atendidas, ficando
mantida a recomendação.
Recomendação jj)
“Concluir a elaboração do termo de referência para contratação de EIA/RIMA, necessário à
obtenção da Licença de Operação de SBPP”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero142:
“Termo de Referência concluído (Anexo 66), contudo, está sendo prevista reunião junto ao IBAMA
para discutir a esfera do processo de licenciamento ambiental, considerando que o aeroporto esta
localizado em zona de fronteira”.

Anexou:
- Minuta de termo de referência para contratação de estudo ambiental
Análise da equipe:
Ainda há providências, a cargo da Infraero, para instrução de requerimento para obtenção
da licença. Mantemos a recomendação, que passa a ter a seguinte redação:
“Adotar as providências necessárias à instrução de requerimento para obtenção da
Licença de Operação de SBPP”.
Recomendação kk)
“Concluir a elaboração do termo de referência para contratação de EIA/RIMA, necessário à
obtenção da Licença de Operação de SBPR”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero143:
“Termo de Referência finalizado (Anexo 67) e processo licitado por meio do Pregão Eletrônico Nº
24/ADSE/SBPR/2012. Houve uma liminar movida pelo SINAENCO (Sindicato das Empresas de
Arquitetura e Engenharia Consultiva) contestando a modalidade de licitação empregada”.

Análise da equipe:
142
143

CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012
CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012
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Recomendação atendida. Requer acompanhamento até que seja obtida a licença de
operação. A recomendação passa a ter a seguinte redação:
“Acompanhar a elaboração de EIA/RIMA, necessário à obtenção da Licença de Operação
de SBPR, até que a licença seja obtida”.
Recomendação ll)
“Acompanhar, junto ao órgão ambiental, o processo para obtenção da licença de operação de
SBSJ, e adotar medidas para solução de eventuais pendências ou condicionantes por ele
estabelecidas”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero144:
“O Relatório de Informações Complementares está em fase de elaboração com previsão de
entrega até set/2012. Alguns estudo já foram concluídos como: Avaliação Preliminar do SBSJ e
Estudo Arqueológico. Está em desenvolvimento o PGRS (elaborado organicamente), Relatório de
APP e Áreas com Erosão, Construção de Abrigo de Resíduos e Novo Sistema Provisório de
Tratamento e Destinação de Efluentes. A Infraero pediu dilação de prazo para o envio final dos
documentos, que foi concedido pela Cetesb (Anexo 68)”.

Análise da equipe:
A manifestação da Unidade indica que ainda há providências a serem adotadas, ficando
mantida a recomendação.
Recomendação mm)
“Adotar medidas urgentes para implantação de Estação de Tratamento de Esgotos – ETE
em SBSV”; (Informação 4)
Manifestação da Infraero145:
“O Termo de Contrato nº 0031-SF/2012/0164 (Anexo 69), cujo objeto prevê o fornecimento e
instalação de ETE compacta para o Aeroporto de Salvador foi assinado em 02.08.2012 e a Ordem
de Serviço emitida em 10.08.2012, contemplando os seguintes prazos: Início em 16/08/2012;
Execução (120 dias); Término em 14/12/2012”.

Anexou:
- Contrato TC nº 0031-SF/2012/0164, tendo por objeto o fornecimento e instalação de ETE para
atender os aeroportos SBSV e SBAR

Análise da equipe:
A recomendação foi atendida, portanto não comporá o plano de ação.
Recomendação nn)
“Adotar medidas para obtenção de outorga de lançamento de efluentes para a ETE de SBSV”;

(Informação 4)
Manifestação da Infraero:
144
145

CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012
CF nº 25403/MELR/2012, de 28/8/2012
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“As últimas análises laboratoriais do efluente da ETE indicam que os parâmetros analisados
ainda estão em não conformidade com os padrões estabelecidos nas Resoluções do CONAMA que
regulamentam o assunto, condição que inviabiliza a concessão de outorga. A ETE está
subdimensionada para atender a demanda atual de geração de efluente sanitário, sendo
aguardada a conclusão da implantação da nova ETE para adequação dos padrões e solicitação da
outorga, conforme Termo de Contrato nº 0031-SF/2012/0164 (Anexo 69)”

Análise da equipe:
O assunto deverá ser monitorado, visto que depende da conclusão da ETE para nova
avaliação. A recomendação fica mantida.
Recomendação oo)
“Promover a revisão da Política de Informação e Comunicação da Infraero – PSIC, na forma
estabelecida no PETI 2009-2013”; (Informação 5)

Manifestação da Infraero146:
“Em acordo com as competências da DATI, a revisão tem domínio de atuação no que diz respeito
a Tecnologia da Informação, e nessa diretriz destaca-se no momento, que a NI 3.10 – Segurança
da Informação em TI foi elaborada pela Gerência de Segurança de Tecnologia da Informação e
Telecomunicações – TISG, com o apoio para formatação nos padrões de norma na Gerência do
Desenvolvimento Organizacional – PGDO e, atualmente, encontra-se na Superintendência de
Consultoria Jurídica – DJCN para análise e aprovação”.

Análise da equipe:
A Unidade informa que o atendimento à recomendação está em trâmite.
Recomendação pp)
“Adotar medidas adicionais para atenuar os efeitos do atraso no atendimento às recomendações
contidas nas alíneas “a)”, “b)”, “c)”, “d)”, “e)”, “g)”, “j)”, “o)” e “p)” da Carta de
Recomendações do Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011/CISET/SG/PR, tendo em vista
que a principal medida proposta pela Infraero – contratação de consultoria junto à FDTE – tem
cronograma que não se compatibiliza com as necessidades da Empresa de preparação de sua
infraestrutura para o evento Copa 2014”; (Informação 6)

Manifestação da Infraero147:
Alínea ‘a)’ (Criação de sistema de informação integrado) “a resposta a este item está “v”
respondido neste documento.

Alínea ‘b)’ (Adoção de sistemática de integração técnica entre áreas de projeto e obra)
“De acordo com o trabalho de implantação de metodologia de gerenciamento de projetos,
contratado pela INFRAERO junto a FDTE, se pretende que por meio da utilização dessa
ferramenta sistemática de integração, imprescindível no sucesso de projetos, alcancemos a
integração das diversas áreas que envolvem não somente as áreas técnicas de projetos e obras de
engenharia, mas também suas interfaces.
146
147

CF nº 25281/DATI(TIGT)/2012, de 28/8/2012
CF nº 25199/DTPE/2012, de 27/8/2012
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Estamos buscando a melhoria na sistemática de condução dos projetos na INFRAERO, seguindo,
em decorrência da diversidade de áreas que são envolvidas no empreendimento, metodologia em
gerenciamento de projetos customizada para a INFRAERO.
A metodologia trata o empreendimento de forma ampla e completa, e o empreendimento é
composto por um ou mais projetos que se interagem e sem completam para formar um ou mais
produtos (...)”.
Alínea ‘c)’ (Regulamentação do papel do líder do empreendimento). “O lider do
empreendimento será o responsável, em conjunto com o COGEE
–
Comitê
Gestor
de
Empreendimentos Estratégicos (...), pelo resultado e alcance das metas estipuladas, bem como
gestão de todo o empreendimento conforme Nota Técnica nº 135/DA/DC/DTDEDO/2012”

Alínea ‘d)’ (Designação de líderes de empreendimento com autonomia compatível com as
atribuições).
“Através
dos
Atos
Administrativos
nº
2127/DA/2012
e
nº
2439/DA/DC/DT/DE/DO/2012, os diretores integrantes do COGEE, designaram líderes de
empreendimentos. O grupo é formado na maioria por superintendentes e também por assessores
das diretorias de Empreendimentos ou da Presidência da INFRAERO. Esses atos administrativos
fazem referência à Nota Técnica nº 135/DA/DC/DT/DE/DO/2012, onde está consignada a
respectiva autoridade dos líderes.

Alínea ‘e)’ (maior estabilidade dos requisitos dos empreendimentos). “No âmbito dos
trabalhos da DTPE, estamos, como o apoio do trabalho em desenvolvimento pela FDTE, o qual
realizou o mapeamento dos processos envolvidos nas unidades da Sede pertencentes às Diretorias
de Gestão de Empreendimentos e de Obras de Engenharia e também nas interfaces desses
processos. Assim, as atividades das áreas geradoras dos requisitos também foram mapeadas.
Nesse mapeamento, foi identificada como uma das causas de atraso nos empreendimentos os
fatores motivados por aspectos mal definidos na etapa de iniciação (...). Assim, estamos
desenvolvendo a metodologia de gerenciamento de empreendimentos no qual buscaremos melhoria
na definição do escopo dos empreendimentos na fase de concepção, bem como, com o a própria
metodologia já prevê de forma geral, o controle de escopo durante a fase de execução do
empreendimento.
Alínea ‘g)’ (Atuação prioritária em empreendimentos com maior atraso no cronograma).
“Esse acompanhamento se dará com a implantação dos escritórios de suporte aos Gerentes de
Projeto e na DTPE através do escritório de projetos.

Alínea ‘j)’ (Melhorias no detalhamento das especificações e na coordenação entre etapas).
“No trabalho em desenvolvimento com a FDTE serão adequadas a EAP dos empreendimentos
para que consigamos alcançar a otimização e coordenação das entregas necessárias para o
gerenciamento do empreendimento. A EAP é o processo de subdivisão das entregas do trabalho do
projeto em componentes menores e de gerenciamento mais fácil. A estrutura analítica do projeto
(EAP) é uma decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho a ser executado pela
equipe para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas requisitadas, sendo que cada nível
descendente da EAP representa uma definição gradualmente mais detalhada da definição do
trabalho do projeto”.

Alínea ‘o)’ (Coordenar ações observando o ‘caminho crítico’). “Com a implantação da
Metodologia em Gerenciamento de Projetos, as boas práticas de gerenciamento serão adotadas e
procedimentos serão seguidos. No planejamento, os requisitos do empreendimento serão refinados
e completamente definidos através de uma EAP – Estrutura Analítica de Projeto, onde todos os
componentes do projeto são contemplados para a definição do escopo total do projeto. Após a
elaboração da EAP, será produzida um lista de atividades que serão sequenciadas, e em seguida,
dispostas em uma rede de atividades com precedências, que nos mostrará o caminho crítico das
atividades do projeto”.

Alínea ‘p)’ (Evitar retardar procedimentos por motivos outros que não a melhor sequencia
de etapas possível). “Com a implantação da Metodologia em Gerenciamento de Projetos, as
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boas práticas de gerenciamento serão adotadas e procedimentos serão seguidos, visando melhoria
nos aspectos apontados”.

Análise da equipe:
As recomendações referentes às alíneas ‘c)’ e ‘d)’ estão atendidas. Para as demais alíneas,
a Unidade está adotando medidas visando o atendimento. Ressaltamos a urgência na implementação
dessas medidas, tendo em vista a proximidade dos eventos a serem sediados no país que
demandarão sobremaneira a infraestrutura aeroportuária. Fica mantida a recomendação, com a
seguinte redação:
“adotar medidas adicionais para atenuar os efeitos do atraso no atendimento às recomendações
contidas nas alíneas “a)”, “b)”, “e)”, “g)”, “j)”, “o)” e “p)” da Carta de Recomendações do
Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011/CISET/SG/PR, tendo em vista que a principal
medida proposta pela Infraero – contratação de consultoria junto à FDTE – tem cronograma que
não se compatibiliza com as necessidades da Empresa de preparação de sua infraestrutura para o
evento Copa 2014”

Recomendação qq)
“Incluir nos normativos da Empresa das novas cláusulas propostas pelo Grupo de Trabalho – GT
constituído por meio do Ato Administrativo nº 2729/DA/2011 de 6/10/2011, aprovadas pela
Diretoria”; (Informação 6)

Manifestação da Infraero:
“Cumpre registrar que as novas cláusulas propostas pelo Grupo de Trabalho constituído por meio
do Ato Administrativo nº 2729/DA/2011, de 06/10/2011, aprovada pela Diretoria demandam
alterações nos seguintes dispositivos: (i) Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero; (ii)
minutas de editais de licitação (padrão) disponíveis no ambiente de rede; e, (iii) na Norma Interna
- NI 6.01 (LCT), de 01/09/2011 que tem por finalidade regulamentar os procedimentos licitatórios,
as dispensas e as inexigibilidades de licitação, pertinentes às obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações, locações e concessões de uso de áreas, bem como o
acompanhamento dos contratos celebrados, no âmbito de todas as Dependências da Infraero.
As proposições que demandam alterações do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero
foram encaminhadas ao apreço da Superintendência de Consultoria Jurídica – DJCN, por meio da
CF nº 18104/DALC(LCNS)/2012 (Anexo I), de 27/06/12 - Proposta de revisão do RLCI para
encaminhamento a Secretaria de Aviação Civil, objetivando a emissão de nova Portaria
Normativa, inclusive revogando em absoluto a Portaria Normativa nº 935/MD, de 26/06/2009.
As minutas dos contratos dos editais utilizados no âmbito da organização já foram alteradas com
as proposições do Grupo de Trabalho e disponibilizadas no ambiente de rede, exceto quanto
aquelas que dependem da nova versão do RLCI, conforme orientação direcionada às
Superintendências Regionais por meio da CF CIRC. nº 24863/DALC/2012 (anexo 3).
A Superintendência de Contratos e Convênios adotará as ações relativas a alteração da NI 6.01
(LCT), assim como a orientação e sensibilização dos usuários em face dos novos procedimentos de
gestão e fiscalização dos instrumentos contratuais”.

Análise da equipe:
A Unidade está adotando medidas para atender à recomendação.
Recomendação rr)
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“Adotar medidas para atendimento à recomendação “k)” da Carta de Recomendações do
Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011/CISET/SG/PR (Limitar as contratações de apoio à
fiscalização, para contratos de elaboração de projetos, a situações pontuais, priorizando a
fiscalização orgânica. Quando, excepcionalmente, adotar-se a contratação, leve em consideração,
no escopo dos serviços prestados pela empresa, atividades “mecânicas” de conferência de
parâmetros previamente estabelecidos. Definições, por parte da empresa fiscalizada, de pontos
estratégicos e relativos à concepção dos projetos em elaboração devem sempre ser aprovadas pelo
órgão, nunca por terceiros)”; (Informação 6)

Manifestação da Infraero148:
“Considerações inerentes às atividades de Gestão e Fiscalização de Projetos:
a)A INFRAERO tem optado pela Fiscalização Orgânica dos vários projetos contratados nos
últimos anos (2009/2012), alguns já concluídos outros em desenvolvimento. Entretanto, há de se
considerar que, para atender a demanda e não dispondo de equipes técnicas e administrativa
suficientes para realização de todas as fiscalizações, concomitantemente, de forma a garantir a
qualidade requerida dentro dos prazos programados, em algum momento deverá ser necessária a
contratação de empresas para Apoio à Fiscalização Orgânica, fins viabilizar os processos e
honrar os seus compromissos junto ao Governo Federal.
b)A atividade de Fiscalização (seja Orgânica ou Contratada) está prevista no Manual de Gestão
de Engenharia – MAGES, Volume I – Empreendimentos, Capítulo 5 – Projetos, Versão 2010,
sendo realizada conforme itens do Manual. (...) (transcreveu os itens 5.2.4 e 5.3.8 do MAGES)
Pelo exposto, vale ressaltar que as áreas clientes da Empresa (Diretorias de Operações,
Comercial e Administração) são responsáveis pela solicitação dos empreendimentos; pela
formulação e fornecimento de todos os requisitos e condicionantes necessários à implantação
desses, bem como pela aprovação de suas concepções. Nesse contexto, cabe à fiscalização
(orgânica ou contratada) a verificação e validação técnica do escopo previamente definido e
contratado”.

Análise da equipe:
Os itens do MAGES transcritos na resposta incluem:
“5.2.4 Fiscalização de Projeto: Consiste em analisar e emitir parecer do projeto recebido quanto
aos seguintes itens:
(...)
c)Adequação da solução técnica adotada ao empreendimento;
5.3.8 Responsabilidades do fiscal de contratos junto às fiscalizações de projeto contratadas ocmo
apoio técnico
(...)
a) Verificar se a Fiscalização de Apoio Técnico emitiu parecer de validação da solução técnica
adotada;
(...)

Assim, a norma permite atribuir a terceiros a responsabilidade pela validação de soluções
técnicas adotadas pelas empresas projetistas, também terceiras. Tal fato, a nosso ver, se constitui em
situação de risco, dado o caráter estratégico da escolha das soluções do projeto. Portanto, a
recomendação fica mantida.

148

CF nº 25211/DTEP/2012, DE 27/8/2012
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Recomendação ss)
“Reiterar/renovar o Ato Administrativo nº 2532/PR/2008 que determina tratamento prioritário às
ações dos empreendimentos PAC/COPA, implementando uma sistemática para que as
dependências possam facilmente identificar os processos correlatos aos empreendimentos por ele
abrangidos”; (Informação 6)

Manifestação da Infraero:
“O Ato Administrativo nº 2532/PR/2008, em 11/9/2008, criou o procedimento chamado Célula de
Aceleração de Processos – CAP com o objetivo de melhorar a tramitação dos processos de
licitação considerados de maior relevância, em especial os aspectos da “fase interna” (elaboração
e aprovação dos editais), na medida em que todos os elementos indispensáveis a instauração do
certame, inclusive a minuta do ato convocatório são examinados em reuniões compostas por
representantes de cada uma das áreas de interface (Requisitante, Licitações, Jurídica e afins).
Com o passar do tempo, a Superintendência de Licitações e Compras intensificou orientação às
unidades aeroportuárias acerca da importância da utilização da Célula de Aceleração de
Processos - CAP, nas licitações instauradas, principalmente aquelas cujos objetos figuram no
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal.
No intuito de acelerar ainda mais o procedimento foi incluído no Ato Administrativo nº
2548/PR/2009, de 8/7/2009, o item 1.2.8, abaixo transcrito:
‘Após aprovadas as minutas apresentadas na Célula de Aceleração de Processos/CAP, os
representantes que participarem das reuniões ficam encarregados de elaborar os respectivos
pareceres sobre a regularidade do processo, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado do
recebimento da Pasta de Encaminhamento de Correspondências/PEC, com todos os elementos
necessários à instauração do certame’.
Em 29/11/2010 o Ato Administrativo nº 3450/PR/2010 revogou o Ato Administrativo nº
2532/PR/2008 e o Ato Administrativo nº 2548/PR/2009, todavia trazendo aquele conteúdo no item
1.3, e acrescentado, ainda, procedimentos sobre o PAC no item 1.4.
Numa reedição, o Ato Administrativo nº 3659/PR/2010, de 21/12/2010, revogou o Ato
Administrativo nº 3450/PR/2010.
Após o término da vigência do Ato Administrativo nº 3659/PR/2010, mais uma edição foi
divulgada, o Ato Administrativo nº 1280/PR/2011, de 6/5/2011, última versão antes da efetivação
da NI – 6.01/E (LCT) em 1/9/2011.
Vale explicitar que os procedimentos atinentes ao assunto aqui tratado constam vigentes no
subitem 11.1.4 da mencionada Norma Interna, disponível na página eletrônica da INFRAERO,
acessada pelo site: http://www.Infraero.gov.br/, “clicando” no ícone “LICITAÇÕES”, link
“Normas e Regulamentos”.
Portanto, neste particular, considerando que o Ato Administrativo nº 2532/PR/2008 foi reeditado
várias vezes e que o procedimento vigora por meio de normativo interno, requer-se a exclusão da
recomendação do Relatório de Auditoria de Gestão, quando de sua versão definitiva”.

Análise da equipe:
O item 11.1.4 da NI – 6.01/E (LCT) trata da Célula de Aceleração de Processos (CAP),
prática vigente e com bons resultados. A recomendação, entretanto, tratava da implementação de
sistemática que assegurasse tratamento prioritário a todas as ações relacionadas a empreendimentos
PAC/COPA, não apenas licitações, e, dentre as licitações, não apenas aquelas para as quais for
instituída CAP. Com a revogação do ato mencionado, entendemos ser necessária a edição de nova
norma estabelecendo essa prioridade. Assim, a recomendação passa a ter a seguinte redação:
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“Editar ato normativo que determine tratamento prioritário a quaisquer ações
relacionadas aos empreendimentos PAC/COPA, implementando uma sistemática para que
as dependências possam facilmente identificar os processos correlatos aos
empreendimentos por ele abrangidos”.
Recomendação tt)
“Aguardar a emissão do laudo técnico da empresa que contratou para analise, acompanhamento e
aprovação das ações implementadas em obra, conforme mencionado a seguir, para só então, e
conforme o seu resultado, emitir o termo de recebimento definitivo da obra objeto do contrato”;

(Informação 6)
Manifestação da Infraero:
“A STGR entende que atendeu o recomendado nesta alinea pela equipe da CISET, o que pode ser
verificado nos documentos listados abaixo e anexos, que compravam tal procedimento.
Relatório Técnico RT-1146-01-R01, elaborado pela empresa Andrade RezendeProjetos de
Engenharia, de 21/06/2012 (anexo 7);
Termo de Exame e Recebimento Definitivo de Obras e Serviços de Engenharia nº
008/STGR/2012, datado de 21/06/2012, elaborado pela Infraero (anexo 8).
Diante do exposto acima, a STGR entende ter atendido as recomendações da CISET, alíneas “i” e
“tt” da “carta de recomendações”, conforme solicitado nos documentos em referência”.

Análise da equipe:
A recomendação foi atendida.
Recomendação uu)
“Adotar medidas para assegurar a adequação da capacidade dos aeroportos em situação crítica,
mencionados no parágrafo 13 da Nota Técnica (MR) Nº 38/2012 COAUD/CISET/SG-PR”;

(Informação 6)
Manifestação da Infraero:
Superintendência de Planejamento e Controle de Empreendimentos149:
“Informamos no que tange aos aeroportos SBCG, SBIZ, SBJU, os dois primeiros empreendimentos
encontram-se em elaboração do respectivo EVE (estudo de viabilidade econômica). Quanto ao
SBJU, o empreendimento será apresentado a Diretoria de Gestão de Empreendimentos, por esta
DTPE e pela Superintendência Regional Nordeste – SRNE, visando a reavaliação dos
investimentos em função do alto valor inicial estimado em decorrência dos requisitos solicitados.
No entanto, para garantia da operacionalidade está em processo de nova contratação um Módulo
Operacional de embarque e desembarque (contrato inicial rescindido), bem como há planejamento
para a reforma do atual Terminal de Passageiros.
Superintendência de Planejamento Aeroportuário e Operações150:
CBNF: Considerando que o crescimento da demanda levou os índices de saturação de capacidade
acima dos limites adotados pela Empresa, e que a ampliação adequada do TPS, em nova área
terminal conforme indicado no Plano Diretor para atender requisitos de segurança, envolve não
149
150

CF nº 25199/DTPE/2012, de 27/8/2012
CF 24560/DOPL/2012, de 21/8/2012
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apenas a criação de um novo acesso viário e a implantação de novo sistema de Infraestrutura
(incluindo pátio de aeronaves, estacionamento de veículos edificações complementares e
fornecimento dos serviços de água, esgoto, energia e telefonia), como também desapropriações
das áreas onde será instalada parte da nova-estrutura, firmou-se o contrato TC Nº 0186-EG/2008
para elaboração de projeto contemplando intervenções pontuais que permitiram um ganho na
capacidade de processamento de passageiros de forma a atender o crescimento da demanda.
SBSJ: Considerando que o crescimento da demanda saltou de 84.176 passageiro em 2010 para
236.084 passageiros em 2011, não foram previstas ampliações que evitassem atingir níveis de
saturação de capacidade acima dos limites adotados pela Empresa. Entretanto, para adequar a
capacidade do terminal, está em elaboração projeto para ampliação em regime de urgência, na
forma de Infraestrutura modular removível (MOP), para o aeroporto.
SBCG: Informo que, por haverem sido iniciadas as tratativas para ampliação de capacidade com
a elaboração dos Memoriais de Requisito de Infraestrutura, as informações atualizadas sobre o
andamento do processo serão informados pela DT e/ou DE.
SBIZ: Informo que, por haverem sido iniciadas as tratativas para ampliação de capacidade com a
elaboração dos Memoriais de Requisito de Infraestrutura, as informações atualizadas sobre o
andamento do processo serão informados pela DT e/ou DE.
SBJU: Informo que, por haverem sido iniciadas as tratativas para ampliação de capacidade com a
elaboração dos Memoriais de requisito de Infraestrutura, as informações atualizadas sobre o
andamento do processo serão informados pela DT e/ou DE.
SBME: Informo que, por haverem sido iniciadas as tratativas para ampliação de capacidade com
a elaboração dos Estudos de viabilidade Econômica do projeto do Novo TPS, as informações
atualizadas sobre o andamento do processo serão informados pela DT e/ou DE.
Além disso, estão em estudo melhorias nos processos de embarque de passageiros, manuseio de
bagagens, visando aprimoramento dos processos de maior impacto junto aos passageiros para
todos os terminais da rede, seguindo cronograma de implantação do Projeto de Eficiência
Operacional – patrocinada pela SAC-PR – e que resultará, entre outras coisas, em junho.

Superintendência Regional do Rio de Janeiro151:
“Com relação aos empreendimentos do Aeroporto de Macaé (...) encaminho informações acerca
das obras de construção do novo TPS (...)
Contrato: TC nº 018-EG/2012/0064
(...)
Início: 0/6/2012; Término previsto: 20/11/2012”

Análise da equipe:
As respostas apresentadas denotam que as medidas em implantação apresentam-se
bastante lentas. Há empreendimentos com capacitada já saturada (para os quais as obras já deveriam
estar concluídas e entrando em operação) que ainda se encontram em estudos ou tratativas. Há,
ainda, adoção de soluções provisórias (por exemplo, os MOP) que, embora amenizem o problema,
não o solucionam de forma efetiva. A recomendação fica mantida. Solicitamos que os resultados
sejam informados à Ciset no prazo de 30 dias.
Recomendação vv)
“Adotar medidas para atendimento à Resolução nº 3 da Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de Participações Societárias – CGPAR”; (Informação 6)
151

CF nº 5501/EGRJ/2012, de 28/8/2012
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Manifestação da Infraero:
A manifestação da Infraero152 foi inserida na Informação 6 do Anexo III.
Análise da equipe:
Recomendação atendida.
Recomendação ww)
“Acompanhar as ações contidas nos Plano de Providências Permanentes para atendimento às
recomendações contidas nos Relatórios de Auditoria de Gestão nº 080/2010/GEAU/CISET-MD e
102/2011/GEAUD/CISET-MD, até a sua completa solução”; (Informação 6)

Manifestação da Infraero:
A manifestação da Unidade foi atualizada na Informação 6 do Anexo III.
Análise da equipe:
Fica mantida a recomendação.
Recomendação xx)
“Informar quanto à recuperação dos valores apurados por meio da sindicância 4/Sede/2010”

(Informação 6).
Manifestação da Infraero153:
“O processo relativo à Sindicância 4/SEDE/2010, que trata da recuperação dos valores apurados
em favor da Infraero, encontra-se em fase de propositura da ação judicial, com o prazo de 30 dias,
a cargo da Procuradoria Regional do Rio de Janeiro”.
Anexou cópia de despacho154 de sua assessoria jurídica, informando:
“Com relação à Sindicância 4/SEDE/2010, verifiquei que o valor apurado, no montante de R$
81.927,62, não foi cobrado pela Infraero, em face de orientação contida no Despacho nº
1290/PRPJ/2010, de 8 de dezembro de 2010 (fls. 883-886 da PEC nº 1521/03).
Diante disso, emiti o Despacho nº 542/DJ/2012, de 24 de agosto de 2012, à Superintendência de
Procuradoria – DJPC, solicitando a emissão de parecer conclusivo sobre o assunto, no prazo de
dois dias.
Ato contínuo, a Procuradoria emitiu o Parecer nº 853/DJPC/2012, de 24 de agosto de 2012, no
qual concluiu pela possibilidade de cobrança judicial do valor, ‘diante da imprescritibilidade da
ação para ressarcimento aos cofres públicos e do que foi decidido no Processo de Sindicância nº
004/SEDE/2010”.

Análise da equipe:
Diante da informação prestada, entendemos que há necessidade de que seja iniciado
procedimento judicial para recuperação do valor em questão. Fica mantida a recomendação,
passando a ter a seguinte redação:
152

Anexo P à CF nº 25764/PRAI(AIPD)/2012, de 30/8/2012
CF nº 25413/DJ/2012, de 28/8/2012
154
Despacho nº 549/DJAS/2012, de 28/8/2012
153
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“Iniciar procedimento judicial para recuperação dos valores apurados por meio da
sindicância 4/Sede/2010, tal qual informado no item 2.II da CF nº 25413/DJ/2012, de
28/8/2012”.
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Respostas prestadas por meio da CF Nº 23603/DCNC/DFCT/2012, de 14/08/2012 referentes às
recomendações contidas no Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 1/2012 (Anexo VII)
Recomendação 1)
“Revisar as normas internas que tratam da concessão de uso de áreas comerciais em
aeroportos, de forma a estabelecer uma sistemática eficaz para avaliação dos preços
específicos que constarão nos editais”.
Manifestação Infraero
“Muito embora as justificativas apresentadas pela Infraero não tenham sido acolhidas pela
CISET, informamos que a Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC promoverá os
estudos necessários para o aprimoramento e/ou desenvolvimento de sistemática de precificação
das áreas que serão concedidas.
As normas internas que tratam da concessão de uso de áreas comerciais em aeroportos já estão
em franco processo de revisão, consoante elementos comprobatórios (Anexo I)”

Anexou:
- Solicitações de viagem a empregado, com as finalidades de: “Revisão da NI 13.03/E e
obtenção de subsídios e verificação ‘in loco’ da melhores práticas que estão sendo desenvolvidas na gestão
e fiscalização de contratos de concessão de uso de áreas, com vistas ao estabelecimento de responsabilidade
e padronização das atividades/atribuições dos Gestores Administrativos e Comerciais e dos Fiscais que
atuarão no processo, bem como outras normatizações correlatas” e “Levantar dados e referencial para
revisão de normas do Sistema 13 – Comercial”.

- Cópias de e-mails sobre detalhes dos trabalhos
Análise da equipe
A Infraero iniciou a adoção de medidas para atender à recomendação.
Recomendação 2)
Criar metodologia que permita uniformizar as porcentagens sobre o faturamento de lojas
francas a serem repassadas à Infraero como variáveis adicionais, tendo em vista que foram
definidas quatro porcentagens diferentes sobre mercadorias estrangeiras nos três processos
licitatórios analisados para instalação de lojas francas.
Manifestação Infraero
“Idem ao anterior. Será avaliada a uniformização de percentuais sobre faturamento de lojas
francas, no bojo do estudo em curso visando garantir a perfeita aderência da recomendação e a
uniformização dos procedimentos adotados pela Infraero. Não obstante, existem regulamentações
externas que normatizam as atividades de lojas francas, dentre as quais destacamos: Instrução
normativa RFB nº 863 de 17/7/2008 e Portaria MF nº 112 de 10/6/2008. A Infraero ao realizar os
procedimentos de licitação consulta a Receita Federal que possui competência originária sobre o
processo, conforme elementos de evidência”.

Anexou:

DOCS/2310/201201194final[1]
Pág. 146/161

REVIS

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PRESIDENCIA.GOV.BR

- CF Nº 678/SBFL/(FLCM)/2011, de 11/4/2011, dirigida à Inspetoria da SRF em
Florianópolis, solicitando considerações para a licitação de áreas alfandegadas no Aeroporto de
Florianópolis
- Ofício GAB nº 099/2011/IRF/FNS/GAB, de 20/7/2011, da SRF, encaminhando Memo
SAANA/IRF/FNS/SC Nº 066/2011, de 15/7/2011 em resposta ao pedido de considerações da
Infraero, estabelecendo requisitos de habilitação para as empresas.
- Aviso do Pregão nº 290/ADSU-4/SBFL/2011
- Homologação do Pregão nº 290/ADSU-4/SBFL/2011
- Cópia de publicação do Ato Declaratório Executivo nº 13 de 26/4/2012, da SRF, que
“declara habilitada a empresa mencionada a operar o regime aduaneiro especial de loja franca e
alfandegados duas unidades de venda e um depósito pra guarda de mercadorias, localizados na zona
primária do Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercíliio Luz em Florianópolis (SC)”

- CF nº 2421/BRCM/2010, de 21/10/2010, dirigida à Inspetoria da Afândega do Aeroporto
Internacional de Brasília, submetendo edital do Pregão nº 066/DCO-4/SBBR/2010 à apreciação.
- Ofício nº 211/2010/ALF/SRRF01/RFB/MF-DF, da Alfândega da RFB em Brasília,
contendo orientações a constarem do edital.
- Aviso do Pregão nº 066/DCO-4/SBBR/2010
- Homologação do Pregão nº 066/DCO-4/SBBR/2010
- cópia de publicação do Ato Declaratório nº 3, de 13/7/2012, da SRF, que “declara
alfandegada área adicional da Loja Franca 2 (LOF/2), instalada no setor de desembarque do
Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitscheck”.
Análise da equipe
A Infraero iniciou a adoção de medidas para atender à recomendação.
Salientamos que as normas da SRF, que foram mencionadas na resposta, não dispõem a
respeito da forma de remuneração à Infraero pelo uso do espaço.
Recomendação 3)
Reavaliar os contratos comerciais vigentes, particularmente os firmados há mais de três
anos, a fim de verificar a possibilidade de pleitear revisão do equilíbrio das causas a seu favor,
caso tenham ocorrido fatos imprevistos, como crescimento do fluxo de passageiros acima do que se
previa à época em que foram firmados.
Manifestação Infraero
“O crescimento de passageiros além dos patamares previstos é um fator que poder vir a justificar
o reequilíbrio. Contudo, pro tratar-se de métrica sazonal, entendemos como temerária pela
possibilidade de precedente inverso, podendo a Infraero vir a sofrer efeito financeiro contrário.
Para demonstrar, anexamos a CF nº 454/DCNC(NCGF)/2012
A Superintendência de Negócios Comerciais continuará a avaliar a questão, pelo qual informamos
que o aumento da demanda de passageiros é suprido pela política de faturamento sobre a parcela
variável do contrato, consoante disposições contratuais”.

Anexou:
- CF nº 4354/DCNC(NCGF)/2012, de 17/02/2012, por meio da qual a DCNC encaminha à
Superintendência Regional de São Paulo correspondência emitida por arrendatário, na qual é
requerido equilíbrio econômico-financeiro em face de alegada “abertura de novo acesso de embarque
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dos portões 13 a 22 do piso inferior” . Remete o assunto à consideração dos gestores locais (a resposta
destes não foi anexada), muito embora não vislumbrasse “amparo ou razão para o pleito em questão,
uma vez que o objeto do TC (Sala VIP) não possui qualquer vínculo com o fluxo de passageiros, somado ao
fato que o próprio Edital não contemple reequilíbrio para situações dessa natureza”.

Análise da equipe
Está correta a preocupação da DCNC. Ainda assim, entendemos que a recomendação possa
ser aplicada nos casos em que o desequilíbrio estiver inconteste, por exemplo, quando houver
significativo crescimento acumulado em sucessivos períodos anuais.
A respeito das parcelas variáveis, os exames amostrais evidenciaram que tal instrumento
tem se mostrado inócuo. Isso porque os preços mínimos obtidos nas licitações têm sido muito
superiores à soma das parcelas fixas e variáveis, predominando constantemente.
Recomendação 4)
Atualizar a Norma Infraero 8.04 (ADP), adequando os itens 26 e 27 à Norma Brasileira
NBR 14653-1, no que diz respeito à especificação das avaliações.
Manifestação Infraero
“Com o objetivo de atendimento às recomendações apontadas no Relatório de Monitoramento nº
01/2012/COAUD/CISET/SG-PR, resultante da ação de controle de monitoramento desenvolvida
pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – CISET/SG-PR, no que se refere
à atualização da Norma Infraero 8.04 (ADP), adequando os itens 26 e 27 à Norma Brasileira NBR
14653-1, no que diz respeito à especificação das avaliações, encaminhamos à V.Sa. cópia da CF
nº 22183/DFCT(CTPA) dirigida à Superintendência de Planejamento e Gestão, solicitando as
adequações da referida Norma da Infraero”.

Anexou:
- CF nº 20662/PRAI(AIPD)/2012, de 19/7/2012, da Superintendência de Auditoria Interna
para a Diretoria Financeira, solicitando manifestação quanto à recomendação da CISET/PR;
- CF nº 22183/DFCT/CTPA/2012, de 1º de agosto de 2012, na qual a Superintendência de
Controladoria solicita à Superintendência de Planejamento e Gestão a atualização da NI 8.04/B
(ADP);
- Quadro de alterações propostas na NI 8.04 (ADP) – Administração de Bens Imóveis.
Análise da equipe
As alterações propostas na norma, na forma do quadro anexo à CF nº
22183/DFCT/CTPA/2012, de 1º de agosto de 2012 atendem à recomendação, que estará cumprida
quando o normativo for efetivamente alterado.
Recomendação 5)
Formalizar, de imediato, convênio para regularização do espaço ocupado pela Caixa
Econômica no Aeroporto Juscelino Kubitschek, ou licitar a ocupação da área.
Manifestação Infraero
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“A regularização da área atualmente ocupada pela CEF se dará por prévio procedimento
licitatório. A orientação de realizar o procedimento foi encaminhada à Dependência”.

Anexou:
- CF CIRC. Nº 24229/DCNC(NCDM)/2011, de 13/9/2011, informando à CEF
manifestação contrária a proposta de acordo de cooperação, e informando: “Assim sendo, caso
permaneça o interesse da CEF em prestar serviços bancários nos aeroportos, esta poderá participar dos
certames destinados à ocupação destas áreas e, vencendo as competições, assinar o competente contrato
administrativo com a Infraero”.

Análise da equipe
Não foi apresentada nenhuma informação se já iniciado o processo licitatório. Dessa
forma, a ocupação permanece irregular, devendo as providências definidas ser adotadas de
imediato. Fica a mantida a recomendação.
Recomendação 6)
Ao relançar a licitação para a cessão das áreas medindo 205.803 m², localizadas no
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, destinadas à administração e exploração comercial de
condomínio industrial logístico concernente ao aeroporto industrial e centro empresarial logístico,
bem como quaisquer outras licitações de concessões com investimentos, realizar, previamente,
estudo de viabilidade na forma da NI 24.03 (CNT), considerando o valor de investimento, a
projeção de receitas e despesas, os tributos e as fontes de financiamento.
Manifestação Infraero
“Para a definição dos preços e prazos para concessão de áreas para implantação do Aeroporto
Industrial, a Infraero irá utilizar o estudo de viabilidade econômico-financeiro – EVE – cedido
pelo Governo do Estado de Minas Gerais e elaborado pela empresa CERES Inteligência
Financeira em março/2012, em função do Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2012/001”.

Anexou:
- Páginas 1 a 3 (Sumário e objeto) do documento denominado “ Avaliação EconômicoFinanceira – Aeroporto Industrial de Confins”. Objeto: “O presente trabalho teve como objetivo a
realização de serviços técnicos especializados para elaboração e análise de Estudos de Viabilidade
Econômico-Financeira (EVE), referente ao projeto de administração e exploração do Aeroporto Industrial
que será operado no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais”.

Análise da equipe
Nos termos da NI – 24.03, a terceirização da elaboração e estudos de viabilidade não é
admitida:
“14 - Compete à Superintendência de Controladoria (DFCT) e às Gerências Financeiras, das
Regionais e dos Aeroportos Vinculados à Sede, a execução dos trabalhos de elaboração, análise e
emissão do EVE.
15 - Serão elaborados pela Superintendência de Controladoria (DFCT), os estudos de projetos
que se iniciarem na própria Sede e aqueles iniciados fora da Sede, com valor de investimento
superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
15.1 - As Gerências Financeiras, das Regionais e dos Aeroportos Vinculados a Sede, são
responsáveis pela elaboração dos demais estudos”. (grifos nossos)
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O normativo prevê, ainda, a participação de diversas áreas da Empresa no estudo:
“17 - Na elaboração de EVE e de Estudos de Pré-Viabilidade de Projetos de Grande Vulto de
Terminais dePassageiros (TPS), Terminais de Logística de Carga Aérea (TECA) e Edifício
Garagem (EDG),considerando a responsabilidade e competência de cada área em relação ao
projeto, compete enviar:
17.1 - Superintendência de Estudos e Projetos (DEEP) ou a que vier lhe suceder, responsável
pelas informações referentes ao projeto e às obras de engenharia: (...)”;
17.2 - Superintendência de Planejamento de Operações (DOPL) ou a que vier lhe suceder,
responsável pelas informações de natureza operacional do projeto: (...)”;
17.3 - Superintendência de Gestão Operacional (DOGP), ou a que vier lhe suceder, responsável
pelas informações de natureza operacional do projeto: (...)”;
17.4 - Superintendência de Meio Ambiente e Energia (DEME), ou a que vier lhe suceder,
responsável pelas informações referentes às questões ambientais dos projetos: (...)”;
17.5 - Superintendência de Relações Comerciais (DCRC), ou a que vier lhe suceder, responsável
pelas informações de natureza mercadológica do projeto: (...)”;
17.6 - Superintendência de Logística de Carga (DCLC), ou a que vier lhe suceder, responsável
pelas informações referentes à atividade de logística de carga aérea do projetos: (...)”;
18 - Especificamente, para os Estudos de Projetos de Investimentos de Concessionários, a área
interessada encaminhará à área responsável pela elaboração dos Estudos, os possíveis
investimentos e as projeções dos custos, pelo período conforme o subitem 9.3, referentes à
implantação das alternativas a serem comparadas”.

Dessa forma, consideramos que a solução apresentada pela Infraero – uso de EVE cedido
pelo Governo do Estado e de autoria de empresa terceirizada por aquele ente - não atende à
recomendação, pois, conforme estabelecem os dispositivos da NI – 24.03 acima mencionados, o
estudo deve ser elaborado organicamente. A recomendação fica mantida.
Recomendação 7)
Especificamente sobre o relançamento da licitação do aeroporto industrial, realizar
pesquisa não só com empresas interessadas em administrar o condomínio industrial e o centro
comercial logístico, mas também com indústrias exportadoras e outras localizadas próximo ao
Aeroporto de Confins que se mostrem dispostas a se estabelecer e funcionar nas áreas licitadas.
Manifestação Infraero
“A sugestão será acolhida. Não obstante, a Infraero tem cumprido os princípios administrativos
da publicidade e da ampla divulgação em jornais de grande circulação local, bem assim a
prospecção antecipada de potenciais interessados pelo projeto”.

Análise da equipe
A Infraero acata a recomendação e informa que será cumprida.
Recomendação 8)
Para as concessões de uso enquadradas na alínea 11.1da NI 13.03 (COM), aferir,
previamente ao lançamento dos editais, a condição “cujo montante de dispêndios do concessionário
para adequação da área (não amortizáveis) justifique o prazo” mediante realização de estudo que
comprove o prazo necessário para retorno dos dispêndios, considerando a estimativa de receitas a
serem auferidas.
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Manifestação Infraero
“Os critérios para dimensionamento de prazo observam dentre outros quesitos as condições
físicas da área, dimensão e tipo de atividade comercial, sendo segmentado conforme item 11.1 da
NI 13.03 (COM). Desta forma, alertamos que a relação do custo - benefício a suportar a presente
orientação tornaria o procedimento inviável, considerando o prazo, custo e resultados esperados,
presente que atualmente possuímos cerca de 5.408 contratos. Do exposto, entendemos salutar
realizar melhoramentos na redação da referida norma, como forma de elidir entendimentos
duvidosos ou prejudiciais para sua aplicação.
O Estudo de Viabilidade Econômica Financeira (EVE) em processos de concessões de uso de
áreas com investimento reversível ao patrimônio da União visa avaliar a rentabilidade, o retorno
econômico e o prazo de recuperação dos investimentos.
Na análise econômica financeira de um projeto de investimento econômico, a metodologia
recomendada nos manuais de finanças, orienta que a análise do projeto ocorra num horizonte
temporal pré-definido, ou seja, esse horizonte de tempo deve em tese representar a vida útil do
projeto, que leva em consideração o tipo de empreendimento, suas características operacionais e o
tamanho de planta industrial e/ou comercial. Nesse sentido, todos os prazos adotados nos estudos
de viabilidade de projetos de concessão de uso de área, são prazos decorrentes da NI 13.03/E
(COM), a qual estabelece os prazos máximos de concessão de uso de áreas comerciais, com ou
sem investimentos.
O Estudo de Viabilidade Econômica (EVE) tem duas variáveis distintas: a) amortização do
investimento e b) prazo de retorno e/ou recuperação do capital investido, payback econômico do
projeto. A amortização do investimento se dá dentro do prazo considerado na análise do projeto,
ou seja, no mesmo horizonte temporal para qual foi estipulada a vida útil do projeto. Já o prazo de
retorno e/ou recuperação do capital investido, representa um indicador econômico financeiro, que
demonstra o ano ou período no qual o investidor irá recuperar o capital investido em determinado
projeto, considerando o horizonte de análise estabelecido para o projeto, indicando se este é viável
ou não.
Desta forma, a elaboração do EVE justifica-se para apuração do prazo de amortização dos
investimentos que impliquem na elaboração de benfeitorias permanentes e que, ao término do
contrato, sejam revertidas ao patrimônio da União, nos termos do § 1º, do Art. 14, do
Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero – RLCI”.

Análise da equipe
Não foram apresentados novos elementos que alterassem nosso entendimento. Quanto à
relação custo-benefício, observa-se que os valores obtidos em novas licitações têm-se mostrado
crescentes no tempo. Assim, prazos excessivamente elásticos podem não necessariamente ser a
melhor opção para Infraero, que poderia, em alguns casos, auferir melhores resultados com uma
maior rotatividade dos contratos. Mantemos a recomendação em epígrafe.
Recomendação 9)
Aprimorar os mecanismos de controle das vendas dos concessionários comerciais cujos
contratos estipulem preços com parcela variável em função do faturamento. Unificar a
metodologia de acompanhamento em toda a empresa, garantir que todos os contratos sejam
fiscalizados e fundamentar o acompanhamento não apenas na análise documental, mas também em
verificações físicas.
Manifestação Infraero
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“Lembramos que, desde 2009, compete à Superintendência de Finanças a realização das
atividades de fiscalização sobre o faturamento dos concessionários. Por meio da CF nº
21853/DFFI(FITC)/2012, a referida Superintendência prestou os esclarecimentos julgados
necessários”.

Anexou:
- CF nº 21853/DFFI(FITC)/2012, de 31/7/2012, nos seguintes termos:
“A Infraero tem adotado medidas para o aprimoramento dos mecanismos de controle das vendas
dos concessionários comerciais cujos contratos estipulem preços com parcela variável em função
do faturamento. Um exemplo é a revisão dos contratos de concessão de uso de área para que
contemplem cláusulas mais rígidas a fim de corrigir possíveis generalidades contratuais que
inviabilizem o controle das vendas. O novo modelo está vigente desde agosto de 2011.
Informamos, ainda, que está prevista em 2012 a realização do curso de Arrecadação e Cobrança
Comercial & Fiscalização do faturamento dos concessionários. Esses fatos corroboram a
consciência da Infraero no sentido de aprimorar a atividade em comento.
A fiscalização total dos contratos que possuem parte variável em função do faturamento é o
objetivo desta Superintendência, entretanto, como já mencionado, para que esse objetivo seja
alcançado é necessário um período de 2 anos.
A análise do acompanhamento do faturamento bruto dos concessionários na é realizada apenas na
análise documental como informado no Relatório 1/2012 da CISET, pois como já mencionado, em
carta formal, referenciada acima e, em quadro abaixo (atualizado), há sim evidências de que
ocorrem os dois tipos de fiscalização.

(O quadro anexo à resposta foi suprimido, visto que o quadro 32, anexado à resposta à
recomendação ‘t)’ trata do mesmo tema e está mais atualizado)
Em face do exposto, ressaltamos que a unificação da metodologia de acompanhamento em toda a
empresa está em vias de concretização uma vez que a NI 5.10 (FIN) está em fase final de
aprovação”.

Anexou:
- CF Nº 7798/DFFI(FITC)/2012, de 24 de março de 2012, que informa, em resumo:
Análise da equipe
Vide análise à manifestação quanto à Recomendação “t” do Relatório de Auditoria de
Gestão, anteriormente apresentada. A recomendação fica mantida.
Recomendação 10)
Finalizar, o mais breve possível, a implantação do sistema GUEST em todos os aeroportos
com estacionamentos sob a gestão da INFRAERO.
Manifestação Infraero
“Informamos que a Infraero continua empenhada na implantação do sistema Guest nos aeroportos
que possuem a comercialização da atividade. Para demonstrar essa evolução, foi implantado no
Aeroporto de Brasília em julho de 2012.
Demais
informações
encontram-se
registradas
na
CF
nº
2.100/DCNC
(NCMK/NCGF/NCRC)/2012, datada de 26/1/2012”.

Análise da equipe
A recomendação estará cumprida quando da instalação do sistema em todos os aeroportos
onde se aplica.
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Recomendação 11)
Finalizar, o mais breve possível, a implantação da codificação (mix comercial) de todos os
aeroportos com áreas comerciais concedidas pela Infraero.
Manifestação Infraero
“Conforme CF CIRC. Nº 10271/DCNC(NCGF)/2012 de 18/4/2012 foi estabelecido o prazo pra
que os aeroportos realizassem a codificação dos pontos e áreas comerciais dos contratos vigentes,
conforme anteriormente encaminhado.
Informamos que já finalizamos os procedimentos em praticamente todos os aeroportos da rede,
restando apenas alguns aeroportos da Regional São Paulo que estão em fase final de
implementação. Para demonstração objetiva, apresentamos alguns relatórios do Sistema de
Contratos Comerciais”

Anexou:
- CF CIRC. Nº 19252/DCNC(NCGF)/2012, de 9/7/2012 e CF CIRC nº
10/2071/DCNC(NCGF)/2012, de 18/4/2012, dirigidas às Superintendências regionais, orientando
os procedimentos para cadastramento/codificação das áreas e estabelecendo prazo até 16/7/2012
resposta.
- CF nº 4102/CMCE(CMCE-2)/2012, de 9/8/2012, informando que todos os contratos da
Regional Centro-Leste foram codificados;
- CF nº 2902/SRNO/2012, de 16/7/2012 e CF nº 2248/SRNO/2012, de 1º/7/2012
informando que a Regional Norte concluiu o cadastramento;
- CF nº 4204/CMSU/(CMSU-3)/2012, de 22/7/2012, encaminhando relatórios de
codificação comercial de áreas nos aeroportos da Regional Sul .
- CF nº 2723/SRNR (CMNR)/2012, de 29/5/2012, informando que a Regional Noroeste
cadastrou as informações solicitadas. Ressaltou, entretanto, que os contratos operacionais e os
contratos comerciais, cujas áreas localizam-se em área externa ao terminal de passageiros não foram
codificadas devido a inexistência de Mix implantado para essas áreas.
- CF nº 3096/CMNE(CMNE-2)/2012, de 1º de junho de 2012, informando a conclusão do
cadastramento das áreas comerciais nos aeroportos vinculados à Regional Nordeste, à exceção de
SBTE. Quanto aos pontos publicitários, enfrenta problemas de sistema para cadastramento.
- CF nº 3810/SRCO(CMCO)/2011, de 13/7/2012, informando a conclusão da codificação
nos aeroportos da Regional Centro-Oeste, exceto SBCG. Informa, entretanto, que os contratos
operacionais foram cadastrados parcialmente, em virtude da existência de Mix para essas áreas.
- CF nº 5631/SRSE/CMSE/2012, de 16/7/2012, informando que a Regional Sudeste
atendeu integralmente a codificação das áreas comerciais de seus aeroportos, e que SBCF
necessitará de uma nova codificação em razão das obras de ampliação/reforma.
- CF nº 5069/CMRJ/2012, de 13/8/2012, informando a conclusão da codificação das áreas
na Regional Rio de Janeiro.
Análise da equipe
A implementação da recomendação está avançada, embora com atraso em relação ao prazo
previsto no acórdão nº 1092/2007-TCU. Além das pendências na Regional São Paulo, as
correspondências anexadas demonstram haver situações pontuais, nas demais dependências, a
serem ainda equacionadas.
Destacamos o problema relatado pela Regional Noroeste quanto a não disponibilidade de
mix para as áreas externas ao terminal de passageiros, não permitindo a codificação dessas áreas.
Situação semelhante foi observada pela equipe em SBBR, por ocasião da realização da auditoria.
Recomendamos que a Empresa se assegure de que o fato não está se repetindo também em outros
aeroportos da rede.
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Recomendação 12)
Exigir do concessionário RA Catering Ltda. a apresentação, de imediato, de apólices de
seguro que atendam às exigências das cláusulas 14.5 e 14.7 dos contratos nº 02.210.002.009 e
02.210.002.0020, referentes à concessão de uso de áreas destinadas a restaurante e lanchonete no
Aeroporto de Brasília, e aplicar sansões pelo atraso ao cumprimento desta obrigação contratual;
Manifestação Infraero
“Conforme CF nº 2641/SBBR(BRCM)/2012, o Concessionário apresentou apólice de seguro, em
anexo, com validade de 15/5/2012 a 15/5/2013.

Anexou:
- Apólice de seguro nº 03.51.0010554.000000
Análise da equipe
A recomendação foi atendida.
Recomendação 13)
Adotar medidas apuratórias relativamente ao possível dano à INFRAERO em virtude da
isenção do pagamento do preço mínimo mensal dos contratos 02.210.002.0019 e 02.210.002.0020
no período de 1º/9/2010 a 4/10/2010
Manifestação Infraero
“Tendo o presente entendimento, o assunto será encaminhado à Diretoria Jurídica para instrução,
consoante atribuições da Superintendência de Corregedoria-Geral”.

Análise da equipe
Mantemos a recomendação.
Recomendação 14)
Revisar o normativo interno NI 13.03 (COM), de forma a adequar seu item 15.2 ao art. 65
da Lei nº 8.666/93, deixando de fixar um período determinado para restabelecimento do equilíbrio
dos contratos.
Manifestação Infraero
“Sugestão em andamento. A referida Norma Interna não mais contemplará tal condição”.

Análise da equipe
A recomendação estará atendida após a divulgação da norma revisada.
Recomendação 15)
Incluir o concessionário como signatário dos termos de apostilamento nº 1 aos contratos
02.2010.002.0019 e 02.2010.002.0020.
Manifestação Infraero
“Recomendação será acatada”.

Análise da equipe
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Requer acompanhamento.
Recomendação 16)
Ao ser relançada licitação para o mesmo objeto da Concorrência nº
013/ADSE/SBCF/2011, abster-se de incluir cláusulas isentando o pagamento ou permitindo a
redução em percentual superior ao fixado no subitem 16.1.2 da Norma da Infraero nº 13.03
(COM).
Manifestação Infraero
“Para a definição dos preços e prazos para concessão de áreas para a implantação do Aeroporto
Industrial, a Infraero estará utilizando o estudo de viabilidade econômico-financeira – EVE –
cedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais e elaborado pela empresa CERES Inteligência
Financeira em março/2012, em função do Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2012/001. A
Norma será adequada para prever as situações excepcionais e os limites de competência”.

Análise da equipe
Consoante às razões expostas na análise da manifestação à Recomendação nº 6,
entendemos que o EVE deva ser elaborado organicamente. Fica mantida a recomendação.
Recomendação 17)
Fixar prazo para que a Dufry do Brasil Duty Free Shop Ltda. passe a apresentar em
separado os dados dos contratos nº 02.2011.002.0006 e 02.2008.002.2007, relativos a duas áreas
no Aeroporto de Brasília unidas em uma única loja.
Manifestação Infraero
“O Concessionário
2641/SBBR(BRCM)/2012”.

já

apresentou

o

faturamento

bruto,

conforme

CF

nº

Anexou:
- CF nº 2641/SBBR(BRCM)/2012, de 7/8/2012, na qual a Superintendência do SBBR
informa que o concessionário já apresenta faturamento separadamente desde a competência 5/2012;
- Relatórios de Acompanhamento do Faturamento Bruto dos contratos 02-2008-002-0007 e
02-2011-002-0006
Análise da equipe
A recomendação foi atendida.
Recomendação 18)
Rever os normativos internos com a intenção de eliminar possíveis dispositivos que vão de
encontro a regulamentos de hierarquia legal superior.
Manifestação Infraero
“As normas internas que tratam de concessão de uso de áreas comerciais em aeroportos já estão
em franco processo de revisão e será levada em conta a intenção de eliminar possíveis dispositivos
que vão de encontro a regulamentos de hierarquia legal superior”

Análise da equipe
O atendimento da recomendação está em curso.
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Recomendação 19)
Nos editais para concessão de espaços comerciais destinados a atividades para as quais
existam diversos pontos no mesmo terminal de passageiros, incluir cláusula vedando a
participação de empresa que já detenha a concessão de algum deles, no mesmo terminal, evitando
concentração comercial que prejudique a modicidade de preços.
Manifestação Infraero
“A Infraero já estipulou regras par inibir a concentração de empresas/grupos de um mesmo
segmento. Vide Ato Administrativo nº 3196/DC/2011”

Anexou:
- Ato Administrativo nº 3196/DC/2011, de 9/12/2011, por meio do qual se determinou a
inclusão nos editais, da seguinte cláusula:
“Caso a licitante seja concessionária ou possua em sua composição societária algum sócio
concessionário estabelecido no aeroporto, na mesma atividade comercial, deverá, ema caso de
lograr êxito como vencedor do certame, optar entre a área já ocupada e a área licitada, sendo
vedado agregá-la a área existente, devendo manifestar-se formalmente sobre a devolução da outra
área à Infraero antes da homologação da licitação”.

- Parecer nº 145/DJCN/2011, de 16/9/2011.
Análise da equipe
A recomendação foi atendida.
Recomendação 20)
Avaliar a possibilidade de definir o pregão internacional como modalidade única pra as
licitações que tenham como objeto a concessão de espaço para instalação de loja franca em prol
do aumento da competitividade e consequente maior arrecadação à INFRAERO, tendo em vista
que as grandes variações entre os valores fixados nos editais e aqueles contratados decorreram de
participação estrangeira no certame.
Manifestação Infraero
“Proposta aceita. A DCNC avaliará a possibilidade de uso de Pregão Internacional para
a atividade em questão”.
Análise da equipe
A recomendação foi acatada. A implementação dependerá do resultado da avaliação que
será realizada.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO V AO RELATÓRIO Nº 05/2012 - CARTA DE RECOMENDAÇÕES
Diante das constatações deste Relatório de Auditoria nº 5/2012, apresentamos, a seguir,
recomendações visando auxiliar o gestor na correção dos problemas apontados. Salientamos que
tais recomendações possuem caráter sugestivo, cabendo ao Gestor a decisão quanto à sua aplicação.
a) registrar a execução física efetiva de suas ações; (Item III.II)
b) observar o prazo de 60 para envio dos atos de admissão de pessoal a esta CISET/PR, de
acordo com o art. 7º da IN TCU nº 55/2007; (Item III.IV)
c) informar a respeito do resultado da análise jurídica da Sindicância 25/Sede/2010, que trata da
apuração de responsabilidade pela progressão funcional; (Item III.IV)
d) considerando a adesão, em seu plano estratégico de Tecnologia da Informação - PETI, à IN
nº 4/2010 SLTI/MPOG, instruir seus processos de contratação de bens e serviços de TI com os itens
previstos no art. 10 da referida IN, a saber: I - Análise de Viabilidade da Contratação; II - Plano de
Sustentação; III - Estratégia de Contratação; IV - Análise de Riscos; e V - Termo de Referência ou
Projeto Básico; (item III.IV)
e) implantar coleta seletiva de resíduos em todos os Aeroportos e dependências da Empresa;
(item III.VI)
f) informar, no relatório de gestão, com tendo prestação de contas aprovadas, apenas o
quantitativo de convênios ou congêneres para os quais houve a efetiva análise a aprovação das
contas prestadas, na forma do art. 31 da IN/STN 01/97(Constatação 3);
g) estudar a viabilidade de implantação de um sistema de informação mais adequado ao controle
dos bens imóveis, próprios e da União, que auxilie o controle situação do bem e das atividades
necessárias à sua regularização/legalização e que evite a necessidade de controles adicionais, tais
como planilhas “Excel”; (item III.XVII, alínea ‘b’)
h) ajustar seu plano de contas, de modo a permitir a segregação contábil das despesas com a
manutenção de bens imóveis próprios e da União e de bens imóveis locados de terceiros privados
ou de outras esferas públicas; (item III.XVII, alínea ‘g.c’)
i) Solicite ao DEC justificativas para as divergências entre os quantitativos integrantes do plano
de trabalho do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 004-EG/2011/0001 e aqueles objeto
dos contratos nº 39/2011-DEC e 40/2011-DEC, e as avalie previamente à formalização do termo
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aditivo mencionado na CF nº 25380/STGR/2012, a ser firmado para ajuste do termo de cooperação;
(Constatação 1 do Anexo I)
j) Atentar para o limite quantitativo estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho, quando da
cessão de empregados com ônus ao SINA – Sindicato Nacional dos Aeroportuários; (Constatação 1
do Anexo II)
k) notificar os convenentes a apresentar a regular prestação de contas dos convênios: CV0077CM/2005/0152, CV0002-CI/2006/0043, CV0001-CI/2006/0025, TC0001-CI/2006/0036, CV0006CI/2006/0006, CV0001-CI/2007/0030, CV0003-CI/2006/0044, TC0090-CI/2007/0020, TC0001CI/2009/0016, TC0062-CI/2009/0049, TC0084-PS/2006/0061 e TC0001-CM/2008/0031 na forma
do art. 28 da IN 01/97, e promova a sua análise na forma do art. 31 da referida instrução. Em caso
de não atendimento à notificação, pelos convenentes, instaure tomada de contas especial na forma
do § 2º-A do art. 28 da IN 01/97; (Constatação 2 do Anexo I)
l) promover a análise das prestações de contas apresentadas dos convênios TC0085PS/2006/0057, TC0124-CI/2006/0061 e CV0088-CM/2006/0058, na forma do art. 31 da IN 01/97;
(Constatação 2 do Anexo I)
m) promover ações prioritárias para conclusão da revisão dos Planos Diretores Aeroportuários –
PDIR, particularmente os da Prioridade 1 – Cidades Sede da Copa do Mundo 2014, de modo a
evitar atrasos nas obras decorrentes do surgimento, no processo de elaboração dos planos, caso este
se delongue, de necessidades que alterem obras ou projetos já em andamento; (Constatação 4 do
Anexo I)
n) promover, anualmente, realização de inventário de bens imóveis para todos os aeroportos da
rede, na forma da alínea ‘a)’ do item 8 da Norma Interna NI 8.04B-ADP; (Constatação 5 do Anexo
I)
o) para novos processos de concessão de aeroportos, ou em outras situações relevantes que o
requeiram, promover a reavaliação dos bens imóveis, na forma da aliena ‘e’ do item 7 da Norma
Interna NI 8.04B-ADP; (Constatação 5 do Anexo I)
p) Justificativa acatada, recomendação excluída.
q) promover termo aditivo ao convênio TC nº 001 CI 2011/0019, de modo a que o ente federado
passe a figurar como interveniente, na forma do § 5º do art. 1º da IN STN 01/97; (Constatação 2 do
Anexo II)
r) definir metas para todos os indicadores do Plano Estratégico. Salientamos que no painel
estratégico 2012-2015, os indicadores que estão com metas “a definir” são: GRS-01.5, GRS-02.3,
GRS-03.1, GRS-03.3, GRS-04.5, GRS-04.6, EOP-01.2, EOP- 04.2, EOP-04.6 E EOP 04.7;
s) adotar medidas para implantação de uma sistemática formal para tratamento de riscos para a
área comercial; (Informação 2 do Anexo III)
t) adotar medidas para melhoria dos procedimentos de controle administrativo correlatos à área
comercial, a saber: aprimoramento da sistemática de avaliação do preço locatício das áreas,
melhoria no controle do faturamento dos concessionários em contratos com preço a ele atrelados,
implantação do sistema Gest em todos os aeroportos, e codificação das áreas comerciais em todos
os aeroportos (Inframix); (Informação 3 do Anexo III)
u) adotar medidas para implantação de uma sistemática formal para tratamento de riscos para as
atividades ligadas à Diretoria de Empreendimentos; (Informação 3 do Anexo III)
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v) adotar medidas para melhoria do procedimentos de controle administrativo correlatos à
Diretoria de Emrpeendimentos, abrangendo: sistemas de informação integrados que permitam
melhor coordenar suas atividades; maior integração entre os diversos agentes que atuam no
processo; e melhorias no fluxo de informações; (Informação 3 do Anexo III)
w) adotar as providências constantes da cláusula segunda do Termo de Ajustamento de Conduta
– TAC, de 14/07/2011, relativo à Reforma e Ampliação do TPS de SBCF, além de monitorar o
cumprimento às condicionantes contidas nas licenças LO nº 205/2011, LP + LI nº 280/2011 e LP nº
139/2012; (Informação 4 do Anexo III)
x) adotar medidas para finalização da elaboração do EIA/RIMA da 3º Pista de SBCT, com
vistas à obtenção do licenciamento ambiental para a obra; (Informação 4 do Anexo III)
y) formalizar um programa para gestão dos resíduos da construção civil para as obras do
Sistema de Pistas e Pátiso, revitalização do TPS 1 e obras civis do TPS 2 de SBGL, na forma
determinada pelo órgão ambiental, e assegurar que o cumprimento desse programa, pelas empresas
executoras das obras, seja objeto de acompanhamento por parte da fiscalização dos contratos;
(Informação 4 do Anexo III)
z) adotar medidas para cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação ambiental nº
072/2011, relativo à obra de Ampliação do TPS de SBFL; (Informação 4 do Anexo III)
aa) adotar medidas para cumprimento das condicionantes da LI nº 2024/2011, referente ao
Novo TPS de SBGO, com especial atenção às recomendações nº 4, 9 e 10, que, por suas
características, devem ser atendidas ou projetadas já no início das obras; (Informação 4 do Anexo
III)
bb) adotar providências para atendimento às condicionantes da LI para o TPS, pistas e pátios de
SBRJ. Salientamos que a condicionante de nº 7 diz respeito a providência que independe do reinício
das obras; (Informação 4 do Anexo III)
cc) adotar providências para atendimento à condicionantes nº 14 da LI 257/2011, referente ao
Novo TPS de SBVT; (Informação 4 do Anexo III)
dd) recomendação cancelada, a justificativa da Unidade quanto ao assunto foi acatada;
ee) monitorar o recebimento da resposta do Governo do Estado de Santa Catarina à
CF nº 5598/SRSU/2012 , e adotar as providências necessárias para assegurar o cumprimento, pelas
partes, das condições pactuadas no Termo de Convênio nº 004/2005/001. (Informação 4 do Anexo
III)
ff) adotar as providências necessáriasà instrução de requerimento para obtenção da Licença de
Operação de SBCR; (Informação 4 do Anexo III)
gg) recomendação atendida.
hh) monitorar a necessidade de complementação ou não do RCE do Aeroporto de Ilhéus/BA,
até a obtenção do licenciamento. (Informação 4 do Anexo III)
ii) acompanhar, junto ao órgão ambiental, o processo para obtenção da licença de operação de
SBMT, e adotar medidas para solução de eventuais pendências ou condicionantes por ele
estabelecidas; (Informação 4 do Anexo III)
jj) Adotar as providências necessárias à instrução de requerimento para obtenção da Licença de
Operação de SBPP; (Informação 4 do Anexo III)
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kk) acompanhar a elaboração de EIA/RIMA, necessário à obtenção da Licença de Operação de
SBPR, até que a licença seja obtida; (Informação 4 do Anexo III)
ll) acompanhar, junto ao órgão ambiental, o processo para obtenção da licença de operação de
SBSJ, e adotar medidas para solução de eventuais pendências ou condicionantes por ele
estabelecidas; (Informação 4 do Anexo III)
mm) recomendação atendida.
nn) adotar medidas para obtenção de outorga de lançamento de efluentes para a ETE de SBSV;
(Informação 4 do Anexo III)
oo) promover a revisão da Política de Informação e Comunicação da Infraero – PSIC, na forma
estabelecida no PETI 2009-2013; (Informação 5 do Anexo III)
pp) adotar medidas adicionais para atenuar os efeitos do atraso no atendimento às
recomendações contidas nas alíneas “a)”, “b)”, “e)”, “g)”, “j)”, “o)” e “p)” da Carta de
Recomendações do Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011/CISET/SG/PR, tendo em vista
que a principal medida proposta pela Infraero – contratação de consultoria junto à FDTE – tem
cronograma que não se compatibiliza com as necessidades da Empresa de preparação de sua
infraestrutura para o evento Copa 2014; (Informação 6 do Anexo III)
qq) incluir nos normativos da Empresa das novas cláusulas propostas pelo Grupo de Trabalho –
GT constituído por meio do Ato Administrativo nº 2729/DA/2011 de 6/10/2011, aprovadas pela
Diretoria; (Informação 6 do Anexo III)
rr) adotar medidas para atendimento à recomendação “k)” da Carta de Recomendações do
Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011/CISET/SG/PR (Limitar as contratações de apoio à
fiscalização, para contratos de elaboração de projetos, a situações pontuais, priorizando a
fiscalização orgânica. Quando, excepcionalmente, adotar-se a contratação, leve em consideração,
no escopo dos serviços prestados pela empresa, atividades “mecânicas” de conferência de
parâmetros previamente estabelecidos. Definições, por parte da empresa fiscalizada, de pontos
estratégicos e relativos à concepção dos projetos em elaboração devem sempre ser aprovadas pelo
órgão, nunca por terceiros); (Informação 6 do Anexo III)
ss) editar ato normativo que determine tratamento prioritário a quaisquer ações relacionadas
aos empreendimentos PAC/COPA, implementando uma sistemática para que as dependências
possam facilmente identificar os processos correlatos aos empreendimentos por ele abrangidos;
(Informação 6 do Anexo III)
tt)

Recomendação atendida;

uu) adotar medidas para assegurar a adequação da capacidade dos aeroportos em situação
crítica, mencionados no parágrafo 13 da Nota Técnica (MR) Nº 38/2012 COAUD/CISET/SG-PR;
(Informação 6 do Anexo III)
vv) adotar medidas para atendimento à Resolução nº 3 da Comissão Interministerial de
Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias – CGPAR; (Informação 6
do Anexo III)
ww) acompanhar as ações contidas nos Plano de Providências Permanentes para atendimento às
recomendações contidas nos Relatórios de Auditoria de Gestão nº 080/2010/GEAU/CISET-MD e
102/2011/GEAUD/CISET-MD, até a sua completa solução (Informação 6 do Anexo III); e
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xx) iniciar procedimento judicial para recuperação dos valores apurados por meio da sindicância
4/Sede/2010, tal qual informado no item 2.II da CF nº 25413/DJ/2012, de 28/8/2012.
(Informação 6 do Anexo III)
As recomendações contidas na Carta de Recomendação do Relatório de Auditoria de
Monitoramento nº 1/2012, após análise das considerações apresentadas, conforme Anexo IV,
passam a ter a seguinte redação:
Recomendação 1) Revisar as normas internas que tratam da concessão de uso de áreas
comerciais em aeroportos, de forma a estabelecer uma sistemática eficaz para avaliação dos preços
específicos que constarão nos editais.
Recomendação 2) Criar metodologia que permita uniformizar as porcentagens sobre o
faturamento de lojas francas a serem repassadas à Infraero como variáveis adicionais, tendo em
vista que foram definidas quatro porcentagens diferentes sobre mercadorias estrangeiras nos três
processos licitatórios analisados para instalação de lojas francas.
Recomendação 3) Reavaliar os contratos comerciais vigentes, particularmente os firmados há
mais de três anos, a fim de verificar a possibilidade de pleitear revisão do equilíbrio das causas a
seu favor, caso tenham ocorrido fatos imprevistos, como crescimento do fluxo de passageiros acima
do que se previa à época em que foram firmados.
Recomendação 4) Atualizar a Norma Infraero 8.04 (ADP), adequando os itens 26 e 27 à Norma
Brasileira NBR 14653-1, no que diz respeito à especificação das avaliações.
Recomendação 5) Formalizar, de imediato, convênio para regularização do espaço ocupado
pela Caixa Econômica no Aeroporto Juscelino Kubitschek, ou licitar a ocupação da área.
Recomendação 6) Ao relançar a licitação para a cessão das áreas medindo 205.803 m²,
localizadas no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, destinadas à administração e exploração
comercial de condomínio industrial logístico concernente ao aeroporto industrial e centro
empresarial logístico, bem como quaisquer outras licitações de concessões com investimentos,
realizar, previamente, estudo de viabilidade na forma da NI 24.03 (CNT), considerando o valor de
investimento, a projeção de receitas e despesas, os tributos e as fontes de financiamento.
Recomendação 7) Especificamente sobre o relançamento da licitação do aeroporto industrial,
realizar pesquisa não só com empresas interessadas em administrar o condomínio industrial e o
centro comercial logístico, mas também com indústrias exportadoras e outras localizadas próximo
ao Aeroporto de Confins que se mostrem dispostas a se estabelecer e funcionar nas áreas licitadas.
Recomendação 8) Para as concessões de uso enquadradas na alínea 11.1da NI 13.03 (COM),
aferir, previamente ao lançamento dos editais, a condição “cujo montante de dispêndios do
concessionário para adequação da área (não amortizáveis) justifique o prazo” mediante realização de
estudo que comprove o prazo necessário para retorno dos dispêndios, considerando a estimativa de
receitas a serem auferidas.
Recomendação 9) Aprimorar os mecanismos de controle das vendas dos concessionários
comerciais cujos contratos estipulem preços com parcela variável em função do faturamento.
Unificar a metodologia de acompanhamento em toda a empresa, garantir que todos os contratos
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sejam fiscalizados e fundamentar o acompanhamento não apenas na análise documental, mas
também em verificações físicas.
Recomendação 10) Finalizar, o mais breve possível, a implantação do sistema GUEST em
todos os aeroportos com estacionamentos sob a gestão da INFRAERO.
Recomendação 11) Finalizar, o mais breve possível, a implantação da codificação (mix
comercial) de todos os aeroportos com áreas comerciais concedidas pela Infraero.
Recomendação 12) Atendida.
Recomendação 13) Adotar medidas apuratórias relativamente ao possível dano à INFRAERO
em virtude da isenção do pagamento do preço mínimo mensal dos contratos 02.210.002.0019 e
02.210.002.0020 no período de 1º/9/2010 a 4/10/2010
Recomendação 14) Revisar o normativo interno NI 13.03 (COM), de forma a adequar seu item
15.2 ao art. 65 da Lei nº 8.666/93, deixando de fixar um período determinado para restabelecimento
do equilíbrio dos contratos.
Recomendação 15) Incluir o concessionário como signatário dos termos de apostilamento nº 1
aos contratos 02.2010.002.0019 e 02.2010.002.0020.
Recomendação 16) Ao ser relançada licitação para o mesmo objeto da Concorrência nº
013/ADSE/SBCF/2011, abster-se de incluir cláusulas isentando o pagamento ou permitindo a
redução em percentual superior ao fixado no subitem 16.1.2 da Norma da Infraero nº 13.03 (COM).
Recomendação 17) Atendida.
Recomendação 18) Rever os normativos internos com a intenção de eliminar possíveis
dispositivos que vão de encontro a regulamentos de hierarquia legal superior.
Recomendação 19) Atendida.
Recomendação 20) Avaliar a possibilidade de definir o pregão internacional como modalidade
única pra as licitações que tenham como objeto a concessão de espaço para instalação de loja franca
em prol do aumento da competitividade e consequente maior arrecadação à INFRAERO, tendo em
vista que as grandes variações entre os valores fixados nos editais e aqueles contratados decorreram
de participação estrangeira no certame.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO VI AO RELATÓRIO Nº 05/2012

- Demonstrativo de cálculo – Termo de Cooperação 004-EG/2011/001
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO VII AO RELATÓRIO Nº 05/2012

- Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011-COAUD/CISET/SG-PR
- Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 8/2011 -COAUD/CISET/SG-PR
- Nota Técnica (MR) nº 38/2012-COAUD/CISET/SG-PR
- Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 1/2012-COAUD/CISET/SG-PR
- Nota Técnica nº 56/2011-COAUD/CISET/SG-PR
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA
EXERCÍCIO
PROCESSO
UNIDADE AUDITADA
CIDADE/UF
RELATÓRIO Nº

Auditoria de Avaliação da Gestão
2011
00010.000323/2012-28
Empresa Brasileira de Infraestrutura
INFRAERO.
: Brasília/DF
: 5/2012
:
:
:
:

Aeroportuária

-

CERTIFICADO DE AUDITORIA
1.
Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos
responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2011, tendo sido avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e
eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
2.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho
definido no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão 2011 nº 1/2012, em atendimento à
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos
registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados
necessários no decorrer da auditoria.
3.Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no
parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:
3.1

REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados:
Constatação

Indícios da ocorrência de sobrepreço no Termo de
Cooperação Técnica e Financeira nº 004-EG/2011/0001
Ausência de cobrança, recebimento e análise de prestação
de contas de convênios firmados com Corporações de
Bombeiros Militares e outros órgãos estaduais ligados a
segurança e defesa.
Impropriedades na análise de prestação de contas de
convênios
Atraso na revisão dos Planos Diretores Aeroportuários PDIR
Ausência de realização de inventários e de reavaliações
periódicas do patrimônio imobiliário.
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Responsável
Potencial
625.789.018-72

Período de
exercício
2011

Considerações sobre a
responsabilidade do
agente
Constatação 1 do Anexo I
Constatação 2 do Anexo I

099.260.621-72

099.260.621-72
088.083.358-01
223.480.181-87

2011

2011
2011
2011

Constatação 3 do Anexo I
Constatação 4 do Anexo I
Constatação 5 do Anexo I
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Responsável
Potencial

Constatação
Falhas no processo de avaliação do preço mínimo
para licitações de concessão de uso de áreas
comerciais nos aeroportos;
Inadequações nos procedimentos para estipulação
dos prazos de concessão de uso de áreas comerciais
nos aeroportos;
Deficiências no controle de vendas e do
faturamento bruto dos Concessionários;
Indícios de sobrepreço no orçamento base da
reforma e ampliação do Aeroporto de Foz do
Iguaçu;

Ausência de projeto básico.

205.913.813-20

205.913.813-20
205.913.813-20
382.476.828-34
156.370.266-53
070.459.304-10
099.260.621-72
223.480.181-87
625.789.018-72
088.083.358-01

Período de
exercício
2011

Considerações sobre a
responsabilidade do agente
Constatação 1 do Relatório de
Monitoramento nº 1/2012

2011

Constatação 2 do Relatório de
Monitoramento nº 1/2012

2011
2011

Constatação 3 do Relatório de
Monitoramento nº 1/2012
Constatação 4 do Relatório de
Monitoramento nº 1/2012
Constatação 1 do Relatório de
Auditoria de Monitoramento nº
8/2011

2011

3.2
Consideramos REGULARES as contas dos demais gestores responsáveis tratados
no Rol de Responsáveis da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, relacionados às
folhas de a deste processo.
Brasília,

de setembro de 2012.

MÁRCIA DA ROSA PEREIRA
Coordenadora-Geral de Auditoria/CISET/SG-PR
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA
EXERCÍCIO
PROCESSO
UNIDADE AUDITADA
CIDADE/UF
RELATÓRIO Nº

Auditoria de Avaliação da Gestão
2011
00010.000323/2012-28
Empresa Brasileira de Infraestrutura
INFRAERO
: Brasília/DF
: 5/2012
:
:
:
:

Aeroportuária

-

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
Em atendimento às determinações contidas no art.9º, inciso III da Lei nº 8.443/92,
combinado com o disposto no artigo 151 do Decreto nº 93.872/86 e artigo 13, inciso VII da INTCU nº 57/2008, fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no
Certificado de Auditoria, que atestou as contas dos gestores no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2011 como REGULARES COM RESSALVA e REGULARES.
2.
As questões objeto de constatações foram levadas ao conhecimento dos gestores
responsáveis, conforme estabelece a Decisão Normativa-TCU nº 117, de 19 de outubro de 2011,
assim como as manifestações dos Gestores, sobre as referidas questões, constam do anexo IV ao
Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão 2011 nº 5/2012.
3.
Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Excelentíssima Senhor Ministro
de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, com vistas à obtenção
do Pronunciamento Ministerial de que trata o artigo 52 da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao
Tribunal de Contas da União.

Brasília,

de setembro de 2012.

JERRI COELHO
Secretário de Controle Interno
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PROCESSO Nº : 00010.000323/2012-28
REFERÊNCIA : Tomada de Contas Anual da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO

PRONUNCIAMENTO DE QUE TRATAM, RESPECTIVAMENTE,
OS ARTIGOS 82 DO DECRETO-LEI Nº 200/67 E 52 DA LEI Nº 8.443/92

Na forma prevista nos artigos 82 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 52 da Lei n
8.443, de 16 de julho de 1992, atesto haver tomado conhecimento do Relatório, do Certificado de
Auditoria e dos demais pareceres emitidos no âmbito da Secretaria de Controle Interno da
Presidência da República sobre as contas em referência.
2.Submeta-se o processo ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas da União, na forma dos
preceitos constitucionais e legais vigentes.
3.À Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, para a adoção das providências
complementares.

Brasília,

de setembro de 2012.

WAGNER BITTENCOURT DE OLIVEIRA
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República
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