Relatório de Gestão do exercício de 2012

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

22

Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR

11

Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Finalizar, o mais breve possível, a codificação (mix comercial) de todos os aeroportos com áreas concedidas pela
Infraero.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
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.

(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Conforme informações acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

23

Relatório de Auditoria de Monitoramento
nº 1/2012 COAUD/CISET/SG - PR

12

Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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 02.2010.002.0019 e 02.201.002.0020, referentes à concessão de
uso de área destinadas a restaurante e lanchonete no Aeroporto de Brasília, e aplicar sanções pelo atraso no
cumprimento dessa obrigação contratual.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
O concessionário apresentou apólice de seguro, com validade de 15/05/2012 a 15/05/2013.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Apresentada a apólice de seguro.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

24

Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR

13

Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Adotar medidas apuratórias relativamente ao possível dano causado à Infraero em virtude da isenção do pagamento do
preço mínimo mensal dos contratos 02.2010.002.0019 e 02.2010.002.0020 no período de 1/09/2010 a 4/10/2010.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
O assunto será encaminhado à Diretoria Jurídica para instrução, consoante atribuições da Superintendência de
Corregedoria-Geral.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardando instauração de processo apuratório.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

25

Relatório de Auditoria de Monitoramento
nº 1/2012 COAUD/CISET/SG - PR

14

Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Sugestão em andamento.
A referida Norma Interna não mais contemplará tal condição.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardando alteração da Norma, conforme informação acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

26

Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR

15

Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Incluir o Concessionário como signatário dos termos de apostilamento nº 1 aos contratos 02.2010.002.0019 e
02.2010.002.0020.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A recomendação será acatada.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Conforme informações acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

27

Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR

16

Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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 ao subitem 16.1.2 da
Norma da Infraero nº 13.3 (COM).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Justificativa para o seu não cumprimento
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.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

(...), a Infraero decidiu por não mais instaurar processos licitatórios de concessão de áreas aeroportuárias com
investimentos nos aeroportos de Confins/MG e Galeão/RJ. Além do mais, caso haja necessidade de a Infraero permitir
a redução em percentual daquele fixado em normativo interno, desde que devidamente justificado nos autos do
processo, a questão será previamente remetida à decisão da autoridade competente.
(MEMORANDO Nº 6564/DCNC(NCGF)/2013, de 2/4/2013).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
O Aeroporto de Confins foi inserido no Programa Nacional de Desestatização - PND.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

28

Relatório de Auditoria de Monitoramento
nº 1/2012 COAUD/CISET/SG - PR

17

Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
O concessionário já apresenta faturamento separadament6e desde a competência 5/2012 conforme relatório de
faturamento (anexo enviado à CISET/SG-PR).
(CF nº 2641/SBBR(BRCM)/2012 e CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 7 e 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
A recomendação já havia sido objeto de ação pela Infraero, conforme informações acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação já havia sido objeto de ação pela Infraero.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

29

Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR

18

Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Rever os normativos internos com a intenção de eliminar possíveis dispositivos que vão de encontro a regulamentos de
hierarquia legal superior.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
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.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardando alterações de normas internas, conforme informação acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

30

Relatório de Auditoria de Monitoramento
nº 1/2012 COAUD/CISET/SG - PR

19

Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Nos editais para concessões de espaços comerciais destinados a atividades para as quais exista 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 situação de concentração comercial que prejudique a modicidade de preços.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A Infraero já estipulou regras par inibir a concentração de empresas/grupos de um mesmo segmento. Vide Ato
Administrativo nº 3196/DC/2011.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
A recomendação já havia sido objeto de ação pela Infraero, conforme informações acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação já havia sido objeto de ação pela Infraero e foi considerada atendida pela CISET/SG-PR no Relatório
de Auditoria de Gestão nº 05/2012.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

31

Relatório de Auditoria de Monitoramento
nº 1/2012 COAUD/CISET/SG - PR

20

Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Avaliar a possibilidade de definir o pregão internacional como modalidade única para 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 nos certames.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais - DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Proposta aceita. A Superintendência de Negócios Comerciais - DCNC avaliará a possibilidade de uso de Pregão
Internacional para a atividade em questão.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Conforme informações acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

32

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“a”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
a) registrar a execução física efetiva de suas ações.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A DFCT informou, por meio da CF n° 33820/DFCT(CTPA)/2012, de 12/11/2012, que a Infraero continua envidando
esforços para possibilitar acompanhamento efetivo das ações por meio da implantação de sistema específico de
Orçamento de Investimentos, onde critérios serão adotados para chegar-se a um consenso entre as diversas unidades de
medidas distintas envolvidas no processo orçamentário.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação da providência acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

33

Relatório de Auditoria de Gestão Nº
5/2012 (OS nº 2012/106)

“b”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
b)observar o prazo de 60 dias para envio dos atos de admissão de pessoal a esta CISET/PR, de acordo com o art. 7º da
IN TCU nº 55/2007.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Recursos Humanos - DARH

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A Diretoria de Administração informou por meio da CF n° 33813/DA/2012, de 12/11/2012, que iria alterar o
procedimento de envio dos atos: os mesmos serão encaminhados dentro do mês subsequente ao mês de referência.
Síntese dos Resultados Obtidos
Procedimento adotado em setembro/2012.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

34

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“c”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
c) informar a respeito do resultado da análise jurídica da Sindicância 25/Sede/2010, que trata da apuração de
responsabilidade pela progressão funcional.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria Jurídica - DJ

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A DJ informou por meio da CF n° 33837/DJ/2012 de 12/11/2012, elaboração de parecer da Assessoria da Diretoria
Jurídica sobre o relatório conclusivo da Comissão de Sindicância, conforme noticiado pela CF n° 25413/DJ, de
28/8/2012, para efeito de conclusão do processo.
A Superintendência de Corregedoria - DJCR encaminhou por meio do Memorando nº 4159/DJCR/2013-R, de 28 de
fevereiro de 2013, cópia do Memorando nº 4102/DJ/2013-R, da mesma data, informando que o processo está concluso
no gabinete do Diretor Jurídico, com o parecer emitido sobre o relatório final da sindicância, que deverá ser
despachado até dia 15 de março de 2013, e que será dada ciência à Corregedoria mediante oportuna comunicação.
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardando informações a serem prestadas à Coordenação-Geral de Correição da CISET/SG-PR, conforme
informações acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

35

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“d”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Superintendência de Tecnologia da Informação - DATI

73

Síntese da Providência Adotada
A DATI informou, por meio da CF n° 33813/DA/2012, que:
1. O que foi feito:
 Adequação do processo da IN 04 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG à realidade da
Infraero;
 Desenvolvimento de um Manual de Procedimento para contratações de soluções de TI na Infraero;
 Apresentação para DALC/DACC (José Antônio, Sidney Brito e Ozório Lucas) e coleta de sugestões de
melhoria.
2. O que falta:
 Ajustes no texto dos documentos elaborados (previsto para Janeiro/2013);
 Ajustes no Manual de Procedimento para atender NI 1.01 (previsto para Fevereiro/2013);
 Aprovação do Manual e assinatura (previsto para Março/2013);
 Divulgação e treinamentos (previsto para Junho/2013).
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

36

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“e”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
e) implantar coleta seletiva de resíduos em todos os Aeroportos e dependências da Empresa; (item III.VI).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Meio Ambiente – DTME e Coordenação de Programas, Fauna, Resíduos e
Riscos Ambientais – MELR-2

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
1.

Gestão junto as Prefeituras para tratar da coleta seletiva;

2.

Em alguns Municípios há pouca oferta de cooperativas legalmente instituídas – Gestão diretamente nas
cooperativas existentes.

3.

Em Curitiba o Ministério Público do Trabalho convocou a Infraero com vistas a um posicionamento quanto a
adesão ao convênio coletivo para tratar da destinação dos resíduos recicláveis.

4.

Dificuldade em encontrar cooperativas regularizadas – Incapacidade das cooperativas atenderem as diretrizes da
Coleta Seletiva Solidária (Decreto Lei 5.940/2008), principalmente no que tange o artigo 3º. Sede agendará
reunião, com os responsáveis pelo cumprimento do Decreto em nível Federal, para buscar formas de superar os
obstáculos e tentar desburocratizar o processo de regularização das cooperativas.

5.

Necessidade de adequação da infraestrutura para segregação dos materiais recicláveis (Central de Resíduos), em
Maceió, Paulo Afonso, Aracajú, Ilhéus e Salvador. – O projeto Maceió está em análise pelo órgão ambiental de
Alagoas.

6.

No aeroporto de Parnaíba – SBPB não há interessados no resíduo.

Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

37

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“f”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
f) informar, no relatório de gestão, contendo 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).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Superintendência de Contratos e Convênios - DACC

73

Síntese da Providência Adotada
A Diretoria de Administração - DA informou, por meio da CF n° 33813/DA/2012, de 12/11/2012, que:
O Manual de Procedimento de Convênios, Acordos, Ajustes e Congêneres foi elaborado e aprovado pela
Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG e encaminhado à Superintendência de Consultoria Jurídica –
DJCN para análise e parecer final, em 14/09/2012, por meio da CF Nº 27300/DAPG(PGDO)/2012. Após a
implantação do Manual as informações serão centralizadas na Gerência de Convênios da Sede e nas Gerências de
Controle de Contratos e Convênios das Superintendências Regionais. Não obstante a aprovação do referido Manual, a
Superintendência de Contratos e Convênios – DACC procederá à conferência e validação das informações
apresentadas pelas áreas gestoras/sistêmicas da rede Infraero, relativas aos instrumentos jurídicos com repasse de
recursos, objetivando demonstrar exatamente a situação da análise dos processos de prestações de contas.
Síntese dos Resultados Obtidos
Recomendação estará atendida na elaboração do próximo relatório de gestão.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“g”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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”.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Controladoria, de Finanças e de Tecnologia da Informação.

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A Diretoria Financeira informou, por meio da CF n° 33820/DFCT(CTPA)/2012, de 12/11/2012, que está efetuando
levantamento de requisitos para substituição do atual sistema financeiro, que têm mais de 10 anos de uso, incluindo
todas as funcionalidades acima indicadas em relação aos bens imóveis.
Previsão: Aquisição: até abr/2013 e
Implantação: até Dez/2013.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“h”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Controladoria - DFCT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A DFCT informou, por meio da CF n° 33820/DFCT(CTPA)/2012, de 12/11/2012, que em relação ao registro das
despesas de manutenção dos bens de terceiros, a Infraero possui imóveis locados apenas em Brasília. Para a
manutenção destes imóveis, bem como do imóvel próprio, a Infraero mantém contrato com empresa terceirizada, sendo
que o custo deste contrato representa 1,6% das despesas com manutenção. Desta forma, considerando o princípio da
relevância e a do custo x benefício, não é realizado a segregação desta despesa.
Quanto às despesas de manutenção dos bens móveis e imóveis, atendendo a recomendação foi segregada a manutenção
efetuada nos bens móveis da manutenção dos bens imóveis. Desta forma, a partir de janeiro de 2013 será procedida a
seguinte alteração no plano de contas da Infraero:
1- Conta contábil 31107040-3: terá sua nomenclatura alterada de MANUTENÇÃO DE BENS – DESPESAS
GERAIS para MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DESPESAS GERAIS cuja descrição será: registrar os
gastos com despesas gerais para manutenção de bens imóveis próprios, da União e locados de terceiros ou de
outras esferas públicas.
2- Será criada a conta 31107053-8 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS – DESPESAS GERAIS para registrar os
gastos com despesas gerais para manutenção de bens móveis, recarga de extintor, bem como taxa de domínio da
Infraero na Internet. CF nº 33820/DFCT(CTPA)/2012, de 12/11/2012.
A DFCT informou por meio do Memorando nº 3919/DFCT(CTPA)/2013, de 26/2/2013, que os ajustes recomendados
foram realizados no plano de contas, a partir da competência de janeiro de 2013, conforme demonstrado no documento
constante do anexo 2 (encaminhado à CISET/SG-PR).
Previsão:
Aquisição: até abr/2013 – Implantação: até Dez/2013.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“i”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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 objetos dos contratos nº 39/2011-DEC e 40/2011DEC, 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Obras e de Engenharia – DE, Gerência de Empreendimentos de Guarulhos - GTGR

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A GTGR informou, por meio da CF n° 33634/GTGR/2012, de 12/11/2012, que a Infraero encaminhou ao Exército
Brasileiro (EB)/DEC correspondência solicitando justificativas para as divergências entre os quantitativos integrantes
do Termo de Cooperação Técnica e Financeira n° 004 e aqueles objeto dos contratos n° 39/2011-DEC e 40/2011 –
DEC, e o Exército Brasileiro (EB) respondeu a mesma através do ofício n° 986/Sec-TEC/DG-2012, em anexo, onde o
mesmo manifesta as suas justificativas para as respectivas divergências.
No caso deste Termo de Cooperação, encontra-se em tramitação um processo de aditivo ao mesmo, que está sendo
elaborado visando à compatibilização do Plano de Trabalho dos valores e quantitativos, efetivamente realizados e a
realizar até o final da obra, bem como a compatibilização da data-base de reajuste de novembro/2010 para
setembro/2010. O referido Termo Aditivo em previsão para conclusão em dezembro/2012.
A Diretoria de Engenharia - DE informou, por meio do Memorando nº 4323/DE(DEAS)/2013, de 1º de março de 2013,
que o Departamento de Engenharia e Construção (DEC) encaminhou à INFRAERO, por meio do Ofício nº 026_Sec
Tec-DG/13 de 18 de fevereiro de 2013 o Plano de Trabalho 30.008.10.10.01.02 com a finalidade de apresentar as
justificativas para a elaboração do Aditivo.
Em 20 de fevereiro de 2013 foi elaborado o Memorando nº 3441/GTGR/2013 que foi encaminhado para a celebração
do 1º Termo Aditivo vinculado ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 004-EG/2011/0001.
Síntese dos Resultados Obtidos
Conforme informações acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“j”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Administração - DA, Gerência de Relações Trabalhistas - DART

73

Síntese da Providência Adotada
A DA informou, por meio da CF n° 33813/DA/2012, de 12/11/2012, que no Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013,
com vigência para o período de 01/05/2012 a 30/04/2013, foi assegurada a liberação em tempo integral de mais de 2
(dois) empregados detentores de mandato eletivo, indicados pelo SINA, totalizando 18 (dezoito). (Cláusula 74).
Implementação realizada na data da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013, 30/08/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Conforme informações acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“k”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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,
TC0001-CI/2006/0036,
CV0006-CI/2006/0006,
CV0001CI/2007/0030, CV0003-CI/2006/0044, TC0090-CI/2007/0020, TC0001-CI/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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

1.

DOSA – Superintendência de Segurança Aeroportuária – SADS

2.

DACC – Superintendência de Contratos e Convênios

73

3 e 4 - DAGS – Gerência de Gestão para a Sustentabilidade
Síntese da Providência Adotada
A Diretoria de Administração - DA informou, por meio da CF n° 33813/DA/2012, de 12/11/2012, que:
1.

Convênios Corpo de Bombeiros:
1.1 Notificação dos convenentes por meio dos documentos abaixo relacionados com os respectivos documentos
de resposta (cópias anexas).
DEP

CONVÊNIO

DOCUMENTO EXPEDIDO

DATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SBTT

CV0002CI/2006/0043

CF
Nº
(anexo 1)

4218/SRNR(OPNR)/2012

15/08/2012

Ofício nº 060/DF/CBMAM/2012 (anexo
8)

SBEG

CV0001CI/2006/0025

CF
Nº
(anexo 1)

4218/SRNR(OPNR)/2012

15/08/2012

Ofício nº 060/DF/CBMAM/2012 (anexo
8)

SBBV

CV0006CI/2006/0006

CF
Nº
(anexo 2)

4219/SRNR(OPNR)/2012

15/08/2012

Em fase de elaboração pela Corporação

SBPV

CV0001CI/2007/0030

CF
Nº
(anexo 3)

4220/SRNR(OPNR)/2012

15/08/2012

Em fase de elaboração pela Corporação

SBTF

CV0003CI/2006/0044

CF
Nº
(anexo 1)

4218/SRNR(OPNR)/2012

15/08/2012

Ofício nº 060/DF/CBMAM/2012 (em
análise) (anexo 8)

SBBI

TC0001CI/2006/0036

CF Nº 5547/SRSU/2012 (anexo 4)

14/08/2012

Of. nº 1632/10 DAFIN (anexo 9)

SBMO

TC0090CI/2007/0020

CF
Nº
(anexo 5)

4195/SRCE(SCCE)/2012

15/08/2012

Em fase de elaboração pela Corporação

SBAR

TC0001CI/2009/0016

CF
Nº
(anexo 6)

4197/SRCE(SCCE)/2012

15/08/2012

Em fase de elaboração pela Corporação

SBKG

TC0062CI/2009/0049

CF Nº 4308/OPNE/SCNE/2012 (anexo
7)

25/07/2012

Ofício nº 202/2012-DF/CBMPB (anexo
10)

1.2 Visando à busca de melhorias ao processo de prestação de contas de convênios de bombeiros no âmbito da
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Infraero, informo as medidas adotadas em atendimento às determinações do TCU e à legislação vigente:
a) Implantação no novo modelo de convênio, com a previsão de cláusulas obrigatórias em atendimento às
determinações da IN nº 1/97 (anexo 11). O processo de implantação do novo modelo de convênio
encontra-se em fase de negociação pelas Superintendências Regionais junto às Corporações Militares,
sendo que há três convênios vigentes nos novos moldes estabelecidos: CV0001-CI/2011/DIRENG, com
início em 01/01/2012 (SBGR, SBMT e SBSJ), CV0049-CI/2012/0162 (SBBE, SBSN, SBHT, SBMA e
SBJC), com início em 18/05/2012 e CV0030-CI/2012/0032 (SBJP e SBKG), com início em 01/07/2012.
b) Elaboração do Manual de Procedimentos nº 25.05 (GCO) pela DACC, com a previsão de capítulo
específico referente à celebração de convênios de bombeiros. O referido MP encontra-se em fase de
aprovação pelos órgãos competentes da Sede da Infraero.
c) Celebração de contratos terceirizados visando à prestação de serviços de bombeiros de aeródromos por
profissionais civis nas localidades onde forem identificados óbices para a celebração de convênio no novo
modelo padrão estabelecido.
2. TC0001-CM/2008/0031 - Este instrumento jurídico foi classificado pela Infraero indevidamente como sendo
“INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA VIGENTE NO EXERCÍCIO DE 2011”. O referido instrumento regula
a prestação de serviço de encaminhamento de adolescente para participarem do Programa Adolescente Aprendiz na
Infraero, entre esta Empresa Pública e o Centro Integrado Empresa-Escola – CIEE. Neste caso, não se aplica o
disposto no art. 28 da IN/STN Nº 01/97, visto que os “pagamentos” foram efetuados pela Infraero ao CIEE,
mediante o envio das folhas de frequência dos menores e, com base nas informações constantes nestas folhas de
frequência, o CIEE emitiu faturas contra a Infraero, configurando-se a relação contratual e não de convênio.
Obs.


Com a aprovação e efetivação do O Manual de Procedimento de Convênios, Acordos, Ajustes e Congêneres,
as áreas gestoras terão claramente definidos os tipos de instrumentos jurídicos que poderão ser celebrados no
âmbito da Infraero, considerando-se os objetos que se deseja pactuar. Deste modo, espera-se que não
conformidades coma a apontada pela Auditoria, sejam elididas ou minimizadas.



Registramos que o valor global desembolsado no âmbito do TC0001-CM/2008/0031 até o exercício de 2011,
foi de R$ 22.540,36. Na Constatação 3, quadro 11, foi registrado pela Auditoria, o valor de R$ 2.390.419,16.
Encaminhamos em anexo o EXTRATO FINANCEIRO DE CONTRATO (Anexo 13), para melhor
entendimento da observação.

3. CV 077-CM/2005/0152 - Processo arquivado, conforme CF nº 24602/PRAI(AIPD)/2012, de 22 de agosto de 2012,
(Anexo15).
4. TC0084-PS/2006/0061 - Conforme documentos constantes do Anexo 16, a prestação de contas final do TC nº
0084/2006/0061, foi apresentada pelo convenente, tendo sido emitido o Parecer Técnico pela fiscalização
operacional.
Síntese dos Resultados Obtidos
1. Previsão de substituição de 100% dos convênios vigentes pelo novo modelo padrão estabelecido até o fim de 2013.
2. Por ocasião da elaboração do próximo relatório de gestão, serão adotadas as providências necessárias para que
sejam informados somente os INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO.
3. Processo encerrado pela PRAI.
4. Processo em análise na SRRJ.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“l”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
l) promover a análise das prestações de contas apresentadas dos convênios TC0085-PS/2006/0057, TC0124CI/2006/0061 e CV0088-CM/2006/0058, na forma do art. 31 da IN 01/97.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

1 DOSA – Superintendência de Segurança Aeroportuária – SADS

73

2 DAGS – Gerência de Gestão para a Sustentabilidade
Síntese da Providência Adotada
A Diretoria de Administração - DA informou, por meio da CF n° 33813/DA/2012, de 12/11/2012, que:
1. O Termo de Convênio nº 0124/2006-CI/0001/061, cujo objeto trata da participação mútua dos convenentes,
visando à operação dos serviços especializados de prevenção, salvamento, combate a incêndio e de resgate
marítimo de vidas humanas envolvidas em acidentes e incidentes aeronáuticos, foi firmado em 3 de outubro de
2006 e sua vigência foi prorrogada, por meio de termos aditivos, até 2 de outubro de 2011, conforme subcláusula
13.1 do instrumento citado, fls. 24 da PEC nº 9191/01.
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.
Essa Cláusula, por sinal, única que trata de prestação de contas, determina, somente, que o processo seja arquivado por
prazo determinado, pelo fato do instrumento ter sido firmado em 2006, ou seja, firmado em um período anterior ao
Decreto nº 6.170/2007 e à Portaria Interministerial nº 127/2008.
Soma-se ao exposto a falta de normativo interno quanto ao assunto, tendo em vista que não há norma interna vigente
que regule a forma de prestação de contas de convênios e instrumentos congêneres no âmbito desta Empresa
Pública.
Isto 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.
Visando à busca de melhorias ao processo de prestação de contas de convênios de bombeiros no âmbito da Infraero,
informo as medidas adotadas em atendimento às determinações do TCU e à legislação vigente:
Implantação no novo modelo de convênio, com a previsão de cláusulas obrigatórias em atendimento às determinações
da IN nº 1/97 (anexo 11). O processo de implantação do novo modelo de convênio encontra-se em fase de
negociação pelas Superintendências Regionais junto às Corporações Militares, sendo que há três convênios
vigentes nos novos moldes estabelecidos: CV0001-CI/2011/DIRENG, com início em 01/01/2012 (SBGR, SBMT e
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SBSJ), CV0049-CI/2012/0162 (SBBE, SBSN, SBHT, SBMA e SBJC), com início em 18/05/2012 e CV0030CI/2012/0032 (SBJP e SBKG), com início em 01/07/2012.
Elaboração do Manual de Procedimentos nº 25.05 (GCO) pela DACC, com a previsão de capítulo específico referente
à celebração de convênios de bombeiros. O referido MP encontra-se em fase de aprovação pelos órgãos
competentes da Sede da Infraero.
Celebração de contratos terceirizados visando à prestação de serviços de bombeiros de aeródromos por profissionais
civis nas localidades onde for identificada resistência por parte das Corporações Militares quando da celebração de
convênio no novo modelo padrão estabelecido.
2. TC0085-PS/2006/0057 – As prestações de contas foram analisadas e aprovadas pela área gestora do instrumento
jurídico.
3. CV0088-CM/2006/0058 – Conforme CF Nº 2161/SBCF, de 14.06.2012, a prestação de contas do TCM 088CV/2006/0058, encontra-se em análise na auditoria da SEDE– PRAI. Por um lapso, a CF Nº 2161/SBCF/2012 não
mencionou o TCM 088-CV/2006/0058, somente o TCM 142/2001/0058, porém, a citada CF também encaminhou
documentos do TCM 088-CV/2006/0058, inseridos nas PECs mencionadas. O TCM 0142-CM/2011/0058, teve sua
vigência iniciada em 07/02/2011. O CV0088-CM/2006/0058, teve sua vigência encerrada04/02/2011. Embora não
mencionado no texto da CF de encaminhamento, a remessa é comprovada por meio da GRD nº 400 de 15/06/2012,
visto que este último deu continuidade às ações anteriores. Esse nexo pode ser verificado analisando-se as datas de
encerramento e início de vigência dos instrumentos jurídicos de acordo com os Extratos Financeiros de Contratos.
Síntese dos Resultados Obtidos
1. Previsão de substituição de 100% dos convênios vigentes pelo novo modelo padrão estabelecido até o fim de 2013.
2. Prestação de contas aprovada.
3. Processo em análise na PRAI
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“m”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações - DOPL

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A DOPL informou, por meio da CF n° 33824/DOPL(PLPD/PLAN)/2012, de 12/11/2012, que a Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC) submeteu a audiência pública proposta de alteração da Resolução n° 153, de 18 de junho de
2010, no que tange ao prazo concedido aos operadores aeroportuários para encaminhamento dos Planos Diretores
Aeroportuários (PDir) para análise e aprovação. De acordo com a proposta apresentada, a ANAC reconheceu a
complexidade dos estudos, assim como a incapacidade do corpo técnico de analisar todos os Planos Diretores no prazo
outrora determinado. Desta forma, dividiu os aeroportos em três grupos, com prazo diferenciado, a saber:
I – até 21 de junho de 2013: aeródromos que tiverem movimento de passageiros embarcados e desembarcados igual ou
superior a 1 (um) milhão ao ano de 2009;
II – até 21 de dezembro de 2013: aeródromos que tiverem movimento de passageiros embarcados e desembarcados
entre 400.000 e 999.999 no ano de 2009; e
III – até 21 de junho de 2014: aeródromos que tiverem movimento de passageiros embarcados e desembarcados
inferiores a 400.000 e 999.999 no ano de 2009 .
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“n”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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 .
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Controladoria - DFTC

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A DFCT informou, por meio da CF n° 33820/DFCT(CTPA)/2012, de 12/11/2012, que será realizado anualmente
inventário das benfeitorias construídas por terceiros da União que serão incorporadas ao patrimônio do aeroporto. Para
fins de controle patrimonial serão registradas na conta 15450001-3 EDIFICAÇÕES PARA REVERSÃO.
Síntese dos Resultados Obtidos
A recomendação estará cumprida em dez/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

46

Relatório de Auditoria de Gestão Nº
5/2012 (OS nº 2012/106)

“o”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria Financeira - DF

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A DF informou, por meio da CF n° 33820/DFCT(CTPA)/2012, de 12/11/2012, que no caso das concessões, cabe ao
poder concedente, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, se for o caso, proceder à avaliação dos imóveis.
Nestes casos, entretanto, o usual é a realização de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para definição
do valor mínimo de outorga, vez que a concessão é licitada com base no potencial econômico dos aeroportos e não na
composição do seu patrimônio. A Infraero, quando necessário e conforme previsão normativa, realiza as avaliações dos
imóveis sob sua responsabilidade.
Síntese dos Resultados Obtidos
Não se aplica.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não se aplica.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

47

Relatório de Auditoria de Gestão Nº
5/2012 (OS nº 2012/106)

“p”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
p) anexar aos processos comprovantes de publicação dos resultados das licitações, na forma de alínea “b)” do inciso XII
do art. 30 do Decreto 5.450/05.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Administração

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A Superintendência de Licitações e Compras - DALC apresentou novas informações, justificativas e documentos, por
meio da CF n° 24888/DALC(LCNS)/2012, de 23/8/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Justificativa acatada, recomendação excluída, conforme RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 5/2012
(OS nº 2012/106).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não se aplica.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“q”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Segurança Aeroportuária - DOSA

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A Superintendência de Segurança Aeroportuária - DOSA informou, por meio da CF n° 33813/DA/2012, de 12/11/2012,
que as vias do Termo Aditivo foram encaminhadas ao SBCY para recolhimento das assinaturas e posterior publicação
no DOU. Em fase de assinatura, com vigência a partir de 05/11/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.

441

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

49

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“r”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Superintendência de Planejamento e Gestão - DAPG

73

Síntese da Providência Adotada
A Diretoria de Administração - DA informou, por meio da CF n° 33813/DA/2012, de 12/11/2012, que o Plano
Empresarial da Infraero para o período 2012-2015, 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 que os projetos se estruturam na linha do tempo, transformando o planejado em
realizações.
Síntese dos Resultados Obtidos
Prazo para conclusão: De acordo com a execução das estratégias definidas no Plano Empresarial 2012-2015.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“s”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
s) adotar medidas para implantação de uma sistemática formal para tratamento de riscos para a área comercial.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais - DCNC

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A Assessoria da Diretoria Comercial - DCAS informou, por meio da CF n° 33559/DCAS/2012, de 09/11/2012, que
readequará os processos comerciais que fazem parte do escopo da certificação NBR ISSO 9001:2008 para incorporar o
gerenciamento de riscos, observando as diretrizes da consagrada NBR ISSO 31000.
Síntese dos Resultados Obtidos
Prazo: 18 meses.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

Código SIORG
73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria
Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
51
(OS nº 2012/106)
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Item do RA
“t”

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

Comunicação Expedida
Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código SIORG
73

Descrição da Recomendação
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).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Negócios Comerciais - DCNC

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A recomendação está em fase de cumprimento pelas áreas Gerências de Desenvolvimento Mercadológico e de
Planejamento Comercial, Superintendência de Negócios e de Finanças, Gerência de Relacionamento Comercial –
NCRC, Gerência de marketing Comercial – NCMK e Gerência de Gestão e Fiscalização de Contratos – NCGF.
Medidas em andamento:
1. Aprimoramento da sistemática de avaliação do preço locatício das áreas
Desenvolvimento de trabalho específico para avaliação dos critérios de precificação das áreas de concessão,
propondo eventuais alterações na metodologia atualmente utilizada e em consonância às metodologias usadas pelo
mercado. (prazo 180 dias)
2. Melhoria no controle do faturamento dos concessionários
Desenvolvimento de estudos para avaliação de novas formas de controle de faturamento dos concessionários,
intensificação da fiscalização de boca de caixa documental.
3. Implantação do sistema Gest em todos os aeroportos
Ações já em curso. Dependem de disponibilidade orçamentária para a realização das obras e adequações
necessárias à implantação GEST, bem assim da avaliação de custo x benefício.
4. Codificação das áreas comerciais em todos os aeroportos
A metodologia de codificação de áreas já foi implementada com a primeira fase abrangendo as áreas comerciais
internas, ou seja, terminal de passageiros, neste sentido o sistema billing comercial já contempla a codificação para
a primeira fase de todos os aeroportos. A segunda fase será desenvolvida para as áreas externas. (180 dias)
Informações encaminhadas pela DCAS, por meio da CF n° 33559/DCAS/2012, de 09/11/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

52

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“u”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
u) adotar medidas para implantação de uma sistemática formal para tratamento de riscos para as atividades ligadas à
Diretoria de Empreendimentos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Estudos e Projetos de Empreendimentos - DTPE

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS de 14/11/2012:
Medidas em andamento:
Deverá ser implantado após a estruturação das unidades do sistema de engenharia na metodologia de gerenciamento de
projetos, que ocorrerá com a aplicação do MGP-Manual de Gerenciamento de Projetos que disciplina o profissional
nas rotinas de gestão de projetos e da aplicação do MGE-Manual de Gerenciamento de Empreendimentos, que trata da
governança do empreendimento e integração dos artefatos gerenciais e dos artefatos técnicos de engenharia.
Previsão de implantação:
Fevereiro de 2014, nas unidades contempladas no escopo do TC n° 118-OS/2011/0001. Para demais unidades será
elaborada no segundo semestre de 2013 o plano de implantação.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

53

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“v”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
v) adotar medidas para melhoria dos 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Estudos e Projetos de Empreendimentos - DTPE

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, de 14/11/2012.
Medidas em andamento:
O Portal de Empreendimento de Engenharia está em fase de homologação, testes e ajustes finais para sua divulgação e
utilização pelo sistema de engenharia. Deverá ser implantado após a estruturação das unidades do sistema de
engenharia.
Previsão:
Março de 2013, nas unidades contempladas no escopo do TC n° 118-PS/2011/0001. Para demais unidades será
elaborada no segundo semestre de 2013 o plano de implantação.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

54

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“w”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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 Terminal de Passageiros - 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Superintendência de Estudos e Projetos de Empreendimentos - DTPE

73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, de 14/11/2012.
Medidas em andamento:
1) Realizar estudos contemplando levantamento de Flora e Fauna e Patrimônio Arqueológico do Aeroporto de
Confins – SBCF;
2) Apresentar Atestado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais do Aeroporto Internacional Tancredo Neves;
3) Apresentar estudo técnico de verificação da contaminação do solo e das águas subterrâneas nas Áreas da Estação de
Tratamento de Esgoto – ETE e Disposição de Resíduos do Aeroporto de Confins – SBCF;
4) Apresentar inventário das emissões gasosas e do impacto das mesmas na qualidade do ar da região;
5) Apresentar manifestação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC em relação às obras de ampliação e da
pavimentação previstas;
6) Apresentar relatório técnico comprovando as ações dos programas ambientais no Plano de Controle Ambiental –
PCA, referentes às obras ampliação e da pavimentação previstas;
7) Realizar o monitoramento arqueológico durante as obras de instalação das infraestruturas relativas às obras de
ampliação e da pavimentação previstas;
8) Limpeza e manutenção do Sistema de Drenagem;
9) Estudo e calculo do Sistema de Drenagem, incluindo os 660 metros de pista a serem construídos;
10) Apresentar o relatório sobre possibilidade de reuso de água proveniente do Sistema de Drenagem do aeroporto;
11) Protocolar, perante a Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual de Florestas – IEF, processo de
compensação Ambiental das obras do Terminal de Passageiros 2 – TPS 2 e Infraestrutura complementar;
12) Apresentar proposta, com cronograma, para implantação de sistema de coleta e destinação do esgoto da sede do
município de Confins;
13) Apresentar Modelagem hidrológica visando à definição das vazões de projeto para o sistema de drenagem, tanto da
ampliação quanto do restante do aeroporto;
14) Apresentar compilação dos estudos hidráulicos já realizados, de forma a atestar a capacidade das estruturas já
existentes quanto à condução das águas pluviais provenientes da ampliação do aeroporto e risco de
comprometimento/alagamento nas propriedades/comunidades à jusante do aeroporto. Tal estudo deverá contemplar
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também a modelagem das novas estruturas a serem implantadas na área da ampliação.
A Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS informou por meio do Memorando nº
4171/DTAS/2013, de 28/2/2013, quanto ao item 11, que a minuta do Termo de Compromisso de Compensação
Ambiental (TCCA) analisada pela Coordenação de Meio Ambiente – MESE da Superintendência Regional do Sudeste
foi reencaminhada ao Instituto Estadual de Florestas – IEF. Aguardando envio oficial do documento para solicitação de
Ato Administrativo da Presidência da Infraero para posterior assinatura do TCCA.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

55

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“x”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Meio Ambiente - DTME

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, de 14/11/2012.
Obs.: o processo de licenciamento não foi formalizado, pois depende do decreto de desapropriação da área da 3ª pista,
bem como da certidão de compatibilidade de uso do solo expedida pela prefeitura. Somente após a formalização será
possível contratar o EIA/RIMA.
Medidas a serem adotadas:
1) Promulgação do Decreto de Desapropriação da área destinada ao empreendimento;
2) Mudança no Plano Diretor do município de São José dos Pinhais;
3) Obter certidão de compatibilidade do empreendimento com o Plano Diretor no município;
4) Solicitar licenciamento ambiental de empreendimento;
5) Emissão do Termo de Referência pelo órgão ambiental;
6) Publicação do edital de licitação do estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA;
7) Início do desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA;
8) Conclusão do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA;
9) Protocolo do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA no órgão ambiental.
A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de
28/2/2013, que não houve atualização quanto à recomendação.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

56

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“y”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
y) formalizar um programa 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, e assegurar que o
cumprimento desse programa, pelas empresas executoras das obras, seja objeto de acompanhamento por parte da
fiscalização dos contratos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Meio Ambiente - DTME

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, de 14/11/2012.
Medidas a serem adotadas:
1) Identificar em cada termo de contrato os aspectos referentes ao tratamento dos resíduos, sua adequação as normas e
os respectivos fiscais;
2) Reunir com os fiscais dos contratos e identificar/estabelecer o método de controle para evidenciar a execução
conforme órgãos ambientais;
3) Acompanhar juntos às contratadas o cumprimento do plano estabelecido;
4) Acompanhar juntos aos fiscais dos contratos o cumprimento do plano estabelecido, através de evidências.
A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de
28/2/2013, que:
1 – Identificados os Contratos e Fiscais:
Aspectos Contratuais: Dos nove contratos em curso, foram identificados grupos de serviços: Obras de Reforma,
Instalação de Sistemas e Instalação de equipamentos. Considerando que os equipamentos desmontados estão sendo
encaminhados para área de patrimônio e nos contratos de instalação de sistemas estão previstos somente novas
instalações, somente foram identificados 2 contratos de Obras de Reforma para o acompanhamento planejado.
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O contrato de reforma e modernização do TPS 1 prevê Plano de Controle Ambiental da Obra conforme item 4.15 do
Termo de Referência, baseado na PCAO nº GE.01/000.75/01065/00 e será acompanhado por todo o período de
execução.
2 – Reunir com os Fiscais dos contratos e identificar/estabelecer o método de controle para evidenciar a execução
conforme órgão ambiental.
Reuniões iniciais já foram realizadas, porém em decorrência do número de itens/ações que devem ser monitoradas.
Ainda não foi possível fechar o método de controle para todos os itens/ações. Previsão de fechamento para 15/03/2013.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.

451

Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Orde
m

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

57

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“z”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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 .
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Meio Ambiente - DTME

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, de 14/11/2012:
Medidas a serem adotadas:
1) Providenciar regularização das Certidões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;
2) Assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental entre Instituto Chico Mendes – ICMBio e
Infraero;
3) Encaminhamento para o Instituto Chico Mendes – ICMBio;
4) Publicação do Diário Oficial da União;
5) Emissão do estrato da publicação;
6) Providenciar o repasse do recurso para o Instituto Chico Mendes – ICMBio;
7) Encaminhar para a FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina os comprovantes de repasse
financeiro;
8) Emissão do Termo de Quitação do pagamento da compensação ambiental.
A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de
28/2/2013, que o ICMBio ainda não regularizou a Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União junto a Secretaria da Receita Federal para que possa ocorrer a assinatura e o repasse dos recursos
da compensação ambiental.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

58

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“aa”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Estudos e Projetos de Empreendimentos - DTEP

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, de 14/11/2012:
Medidas a serem adotadas:
1) Licitação para contratação de serviços de consultoria de empresa especializada para a realização de Pesquisa
Arqueológica, contemplando a inspeção e a verificação de existência de sítios arqueológicos e áreas de interesse
cultural e histórico;
2) O licenciamento ambiental específico para a implantação de áreas de empréstimos e de bota fora, cascalheira e
canteiro de obras já está contemplado no Termo de Contrato n° 012-EG/2005/0011, no qual se encontra paralisado
por Processo Judicial n° 2008.34.00.03.2996-9 do TRF/BSB e TC n° 07.722/2006-7 do TCU/BSB;
3) O projeto de drenagem elaborado pelo DEC - Departamento de Engenharia e Construção já contempla a instalação
dos dissipadores de energia.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
59

Identificação do Relatório de Auditoria
Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
nº 2012/106)

Item do RA

Comunicação Expedida

“bb”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

(OS

Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código
SIORG

Superintendência de Meio Ambiente - DTME

73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, de 14/11/2012:
Medidas adotadas:
1) Solicitação da Licença de Operação do Aeroporto de Santos Dumont - SBRJ já foi expedida
2) Elaboração pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA de novo procedimento de aproximação para o
SBRJ, visando atenuar os níveis de ruído aeronáuticos já foi concluído;
3) Plano de gerenciamento de Resíduo da Construção Civil, quando do início da obra;
Será atendido quando do início das obras:
4) Solicitar licença de instalação para as obras do Edifício Garagem (ação relacionada à condicionamento 07)*;
5) Cumprir o Termo de Compromisso de compensação ambiental n° 13/2009 já foi atendido.
*A principio, o edifício garagem do SBRJ seria construído e operado por meio de concessão. Contudo, estudos foram
realizados e isso se mostrou inviável, pois o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC não aceita edificações que
possam tirar a visão da Baía de Guanabara. Portanto a solução para o edifício garagem está sendo analisada pela Infraero.
A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de 28/2/2013,
quanto ao item 4, que a INFRAERO está em contato com o IPHAN, mas ainda não existe condição para se estabelecer
um cronograma para a obtenção da Licença de Instalação específica para a construção do Edifício Garagem.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

60

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“cc”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
cc) adotar providências para atendimento à condicionantes nº 14 da LI 257/2011, referente ao Novo TPS de SBVT.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, de 14/11/2012:
Medidas a serem adotadas:
1) Comunicação formal ao órgão ambiental solicitando prorrogação do prazo de atendimento desta condicionante,
encaminhado 24/8/2012 a CF n° 1740/SBVT/2012;
2) Termo de referência e orçamentação para contratar o serviço relativo a condicionante até 30/11/2012;
3) Processo licitatório para contratação de empresa até 29/3/2013;
4) Emissão da ordem de serviço e execução dos serviços ate 24/5/2013;
5) Recebimento de relatório final pela contratada sobre o atendimento à condicionante para a Infraero emitir o termo
de recebimento definitivo até 26/7/2013;
6) Encaminhamento ao órgão ambiental do relatório, versão final, para atendimento a condicionante até 31/7/2013.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“dd”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
dd) adotar providências para atendimento à condicionantes n° 5.5 da Licença de Instalação n° 1352/21010, referente à
Reforma e Ampliação do TPS de SBPA.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio da CF n° 25410/DTAS/2012, de 23/8/2012, que o
item não se aplica. 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.
Síntese dos Resultados Obtidos
Justificativa acatada.
Conforme RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 5/2012 (OS nº 2012/106), a recomendação foi

cancelada, a justificativa da Unidade quanto ao assunto foi acatada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi cancelada.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

62

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“ee”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, de 14/11/2012:
Medidas a serem adotadas:
1) Em parceria entre a Coordenação Regional de Meio Ambiente e a Gerência de Gestão de Contratos e Convênios da
Superintendência Regional do Sul, solicitar trimestralmente ao Governo do Estado de Santa Catarina providências
para a emissão da Licença Ambiental de Operação do Aeroporto, dentro de 180 dias;
2) Adotar junto aos representantes da Infraero perante o convênio, ações de fiscalização e acompanhamento da
emissão de Licença Ambiental de Operação do Aeroporto dentro de 180 dias;
3) Auxiliar o Governo do Estado de Santa Catarina, quando acionado por ele e dentro das ações previstas à Infraero
no Termo de Convênio, nas atividades necessárias para a obtenção da Licença Ambiental de Operação do
Aeroporto, quando demandados pelo Governo do Estado de Santa Catarina;
4) Auxiliar o Governo de Estado de Santa Catarina, dentro das ações previstas à Infraero no Termo de Convênio, no
cumprimento das condicionantes da Licença Ambiental de Operação do Aeroporto, quando for emitida, quando
demandados pelo Governo do Estado de Santa Catarina.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

63

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“ff”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
ff) adotar as providências necessárias à instrução de requerimento para obtenção da Licença de Operação de SBCR.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência do Meio Ambiente - DTME

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações da Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, de 14/11/2012:
Medidas a serem adotadas:
1)

Iniciar o processo de licenciamento no Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul – IMASUL;

2)

Desenvolvimento de estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA;

3)

Realização do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA – Termo de Referência
elaborado em fase de revisão;

4)

Enviar informações complementares ao IBAMA/SEDE;

5)

Contratar o Estudo Ambiental seja Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA ou não
depende da manifestação do IBAMA;

6)

Apresentar o Estudo Ambiental ao órgão ambiental – depende da manifestação do IBAMA;

7)

Emissão da Licença de Operação – LO – depende da manifestação do IBAMA.

A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de 28/2/2013, que
em 18/10/12 foi realizada reunião junto ao IBAMA/DILIC para verificar a questão do licenciamento ambiental dos
aeroportos de SBCR e SBPP. Em 19/11/12 foi formalizada ao IBAMA a consulta por meio da CF Nº
34.449/DTME(MELR)/2012 solicitando orientações a respeito do licenciamento ambiental do SBCR e SBPP (aeroportos de
fronteira).
Em 08/02/13 foi encaminhado Ofício nº 1969/DTME(MELR)/2013 ao IBAMA reiterando o conteúdo da CF nº 34.449/2012.

Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

64

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“gg”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
gg) acompanhar, junto ao órgão ambiental, o processo para obtenção da licença de operação de SBGL, e adote medidas
para solução de eventuais pendências ou condicionantes por ele estabelecidas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A DT informou por meio da CF n° 25410/DTAS/2012, de 23/8/2012, que Licença de Operação n° 19.904 emitida em
29/07/2012 com validade até 29/07/2016.
Síntese dos Resultados Obtidos
Conforme RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 5/2012 (OS nº 2012/106), a recomendação foi

atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

65

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“hh”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
hh) monitorar a necessidade de complementação ou não do RCE do Aeroporto de Ilhéus/BA, até a obtenção do
licenciamento.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, por e-mail de 14/11/2012.
Medidas a serem adotadas:
1)

Revisão/adequação do Relatório de Caracterização de Empreendimento - RCE;

2)

Protocolização do Pedido de Licença de Operação (LO) junto ao NEMA.

A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de 28/2/2013, que:
... em 06 de junho de 2012, foi publicado o Decreto Estadual nº 14. 024 de 06 de junho de 2012, que aprova o Regulamento
da Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, que instituiu a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do
Estado da Bahia, e da Lei nº 11.612, de 08 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Este novo dispositivo legal, entre outras questões, regulamenta os
tipos de licenças ambientais no âmbito do Estado da Bahia e os procedimentos para sua obtenção. Tendo em vista falhas
recorrentes de acesso ao Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA, ambiente virtual do
órgão ambiental utilizado para cadastro de consultas e requerimentos, o cadastramento do pedido de licença não foi
concluído até a presente data, comprometendo, assim, parecer do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA)
sobre qual tipo de licença será exigida e, por conseguinte, qual documentação deverá ser apresentada. Diante desse fato,
temos buscado atendimento pessoal com técnico da área de Regulação daquele órgão, fins definirmos quais procedimentos
deverão ser adotados para regularização do licenciamento. Tão logo a situação seja definida, iniciaremos o processo de
licença do aeroporto de Ilhéus.

Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

66

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“ii”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, por e-mail de
14/11/2012.
Medidas a serem adotadas:
1) Supressão de 8.321 árvores que obstruem a visada da torre de controle e respectivo plantio de 8.321;
2) Supressão de vegetação;
3) Atualização do estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA-RIMA (Após a supressão, a
INFRAERO deverá realizar uma atualização do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental –
EIA-RIMA com o novo cenário físico e biótico do Aeroporto de Campo de Marte – SBMT).
A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de
28/2/2013, que a INFRAERO recebeu uma intimação do Ministério Público sobre a supressão de vegetação, e os
contratos vinculados ao item foram suspensos. Posteriormente (29.11.2012), iniciaram-se os serviços, entretanto, foram
interrompidas em virtude das chuvas (20.12.2012), as máquinas não tinham condições de operar na área alagada do
SBMT. Os serviços foram retomados em 29.01.13, os serviços de supressão já estão sendo concluídos (02/2013) e será
iniciado o processo de plantio das gramas, previsão de conclusão dos trabalhos é em maio de 2013.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
67

Identificação do Relatório de Auditoria
Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
nº 2012/106)

Item do RA

Comunicação Expedida

“jj”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

(OS

Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
jj) Adotar as providências necessárias à instrução de requerimento para obtenção da Licença de Operação de SBPP.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Meio Ambiente - DTME

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, por e-mail de 14/11/2012.
Medidas a serem adotadas:
1)

Iniciar o processo de licenciamento no Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul – IMASUL;

2)

Desenvolvimento de estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA;

3)

Realização do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA – Termo de Referência
elaborado em fase de revisão;

4)

Enviar informações complementares ao IBAMA/SEDE;

5)

Contratar o Estudo Ambiental seja Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA ou não –
depende da manifestação do IBAMA;

6)

Apresentar o Estudo Ambiental ao órgão ambiental – depende da manifestação do IBAMA;

7)

Emissão da Licença de Operação – LO – depende da manifestação do IBAMA.

A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de 28/2/2013, que em
18/10/2012 foi realizada reunião junto ao IBAMA/DILIC para verificar a questão do licenciamento ambiental dos aeroportos de
SBCR e SBPP. Em 19/11/12 foi formalizada ao IBAMA a consulta por meio da CF nº 34.449/DTME(MELR)/2012 solicitando
orientações a respeito do licenciamento ambiental do SBCR e SBPP (aeroportos de fronteira). Em 08/02/13 foi encaminhado
Ofício nº 1969/DTME(MELR)/2013 ao IBAMA reiterando o conteúdo da CF nº 34.449/2012.

Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

68

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“kk”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
kk) acompanhar a elaboração de EIA/RIMA, necessário à obtenção da Licença de Operação de SBPR, até que a
licença seja obtida.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Meio Ambiente - DTME

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, por e-mail de
14/11/2012.
Depende das ações elencadas no item jj.
A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de
28/2/2013, que foi realizado novo processo licitatório em modalidade distinta, ou seja Tomada de Preços nº
004/ADSE/SBPR/2012, a qual encontra-se em fase de classificação das licitantes, publicado no DOU do dia
15/02/2013. O prazo para recursos nesta fase finda-se em 22/02/2013. A execução do estudo esta prevista para ocorrer
em 13 meses.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

69

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“ll”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Meio Ambiente - DTME

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, por e-mail de
14/11/2012.
Medidas a serem adotadas:
1) Avaliação preliminar do Aeroporto de São José – SBSJ;
2) Estudo arqueológico;
3) Plano de Gerenciamento de Resíduos;
4) Construção de Abrigo de Resíduos;
5) Sistema Provisório de Tratamento e destinação de efluentes;
6) Relatório completo compilado com os estudos acima e em resposta aos demais questionamentos da CETESB.
A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de
28/2/2013, que foi encaminhada a CF nº 9428/SRSP/2012 em 23/11/2012 para a CETESB com os documentos
referentes ao licenciamento ambiental de SBSJ. Os estudos ambientais que foram concluídos e protocolados na
CETESB, junto com o Relatório de Licenciamento Ambiental foram: Identificação de processos erosivos, Identificação
das Áreas de Preservação Permanente e de Recursos Hídricos; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Estudo de
Investigação Ambiental Preliminar do Aeroporto de São José dos Campos e Diagnóstico e Prospecção Arqueológica no
Sítio Aeroportuário de São José dos Campos.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

70

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“mm”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
mm) adotar medidas urgentes para implantação de Estação de Tratamento de Esgotos – ETE em SBSV.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A DT informou por meio da CF n° 25410/DTAS/2012 de 23/8/2012, que o Termo de Contrato n° 0031-SF/2012/0164,
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 16/08/2012;
execução (120 dias); Término em 14/12/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Justificativa acatada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Conforme RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 5/2012 (OS nº 2012/106), a recomendação foi atendida.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

71

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“nn”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
nn) adotar medidas para obtenção de outorga de lançamento de efluentes para a ETE de SBSV.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Meio Ambiente - DTME

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, por e-mail de
14/11/2012.
Medidas a serem adotadas:
1) Contratação da empresa para fornecimento da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do Aeroporto de Salvador SBSV;
2) Teste de funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE;
3) Solicitação da outorga;
4) Operação.
A Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de
28/2/2013, que o TC0031-SF/2012/0164, cujo objeto contempla o fornecimento e instalação da ETE compacta, ainda
está em andamento. A previsão de finalização dos serviços de infraestrutura necessários para instalação do equipamento
é maio/2013.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

72

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“oo”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
oo) promover a revisão da Política de Informação e Comunicação da Infraero – PSIC, na forma estabelecida no PETI
2009-2013.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Tecnologia da Informação - DATI

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria de Administração - DAAS, por meio da CF n° 33813/DA/2012,
de 12/11/2012.
Medidas a serem adotadas:
A revisão referente à segurança de tecnologia da informação foi realizada por meio da elaboração da NI 3.10 (SIN) –
Segurança de Tecnologia da Informação alinhada com base na Política de Segurança da Informação e Comunicação da
Infraero – PSIC.
A NI 3.10 tem por finalidade o estabelecimento das regras gerais de utilização dos recursos do ambiente de Tecnologia
da Informação (TI), com vistas à proteção contra ameaças internas e externas, com base nos princípios da
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade de toda a Superintendência de Tecnologia da Informação
- DATI.
A referida norma entrou em vigência no dia 4 de outubro de 2012 e está disponível no repositório Público da
INFRAERO. A divulgação da norma ocorreu por meio eletrônico (e-mail) 2 de outubro de 2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
A revisão foi realizada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
73

Identificação do Relatório de Auditoria
Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
nº 2012/106)

Item do RA

Comunicação Expedida

“pp”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

(OS

Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Estudo e Projetos de Empreendimentos - DTPE

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, por e-mail de 14/11/2012.
Medidas a serem adotadas:
Apesar do cronograma desenvolvido pela FDTE o período de dois anos, para execução completa do contrato, atividades de
controle e acompanhamento já estão sendo desenvolvidas, através elaboração do MGP-Manual de Gerenciamento de Projetos,
implantação do MGP-Manual de Gerenciamento de Projetos (treinamentos) e inicio de detalhamento dos projetos dos
empreendimentos, seguindo o cronograma previsto. Não obstante, visando atuar nos empreendimentos que deverão ter sua
infraestrutura preparada para o evento COPA 2014, foi antecipada a fase de controle dos empreendimentos, através de sistemática
de acompanhamento, com elaboração de relatórios periódicos padronizados dos empreendimentos, para acompanhamento
gerencial dos empreendimentos. Revisão referente à segurança de tecnologia da informação foi realizada por meio da elaboração
da NI 3.10 (SIN) – Segurança de Tecnologia da Informação alinhada com base na Política de Segurança da Informação e
Comunicação da Infraero – PSIC.
A NI 3.10 tem por finalidade o estabelecimento das regras gerais de utilização dos recursos do ambiente de Tecnologia da
Informação (TI), com vistas à proteção contra ameaças internas e externas, com base nos princípios da disponibilidade,
integridade, confidencialidade e autenticidade de toda a Superintendência de Tecnologia da Informação - DATI.
A referida norma entrou em vigência no dia 4 de outubro de 2012 e está disponível no repositório Público da INFRAERO. A
divulgação da norma ocorreu por meio eletrônico (e-mail) 2 de outubro de 2012.

Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.

468

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

74

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“qq”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Contratos e Convênios - DACC

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria de Administração - DAAS, por meio da CF n° 33813/DA/2012,
de 12/11/2012.
Medidas adotadas:
As cláusulas propostas pelo Grupo de Trabalho foram inseridas nos editais da Infraero e já estão sendo aplicadas,
conforme CF CIRC n° 24863/DALC/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Recomendação atendida, novas cláusulas incluídas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

75

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“rr”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Estudos e Projetos de Empreendimentos - DTEP

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS, por e-mail de
14/11/2012.
Medidas adotadas:
Priorizar a Fiscalização para contratos de elaboração de projetos, por meio de equipe de profissionais orgânicos.
Entretanto, poderá ser necessária à contratação de empresas para apoio à Fiscalização Orgânica, fins viabilizar os
processos e honrar os compromissos da Infraero junto ao Governo Federal.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.

470

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

76

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“ss”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Licitação e Compras - DALC

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela Assessoria da Diretoria da Administração - DAAS, por meio da CF n° 33813/DA/2012,
de 12/11/2012.
Medidas adotadas:
Atendimento efetuado por meio do AA n° 3723/DA/2012, de 08/11/2012, item 2.
Síntese dos Resultados Obtidos
Ato normativo editado.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

77

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“tt”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
tt) aguardar a emissão do laudo técnico da empresa que contratou para análise, 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 das obras objeto do contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Obras de Engenharia - DE

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
A Superintendência de Empreendimentos do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - STGR informou por
meio da CF n° 25380/STGR/2012, de 28/8/2012, que atendeu o recomendado pela equipe da CISET, o que poder ser
verificado nos documentos do Relatório Técnico RT-1146-01-R01, elaborado pela empresa Andrade Rezende Projetos
de Engenharia, de 21/06/2012 e Termo de Exame e Recebimento Definitivo de Obras e Serviços de Engenharia n°
008/STGR/2012, datado de 21/06/2012, elaborado pela Infraero.
Síntese dos Resultados Obtidos
Conforme RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 5/2012 (OS nº 2012/106), a recomendação foi

atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

78

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“uu”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações - DOPL

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Informações encaminhadas pela DOPL, por meio da CF n° 33824/DOPL(PLPD/PLAN)/2012, de 12/11/2012.
Medidas a serem adotadas:
As ações de Planejamento das ampliações da infraestrutura estão em curso de Gestão de Infraestrutura, objetivando a
performance, o que resulta em ganho de capacidade operacional em curso prazo.
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

79

Relatório de Auditoria de Gestão Nº
5/2012 (OS nº 2012/106)

Item do RA

Comunicação Expedida

“vv”

Ofício n°
955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de
9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da 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)
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
73

Superintendência de Auditoria Interna - PRAI
Síntese da Providência Adotada
Informações prestadas por meio da CF nº 13873/PRAI/2011, de 30/5/2011, e anexo P à CF nº
25764/PRAI(AIPD)/2012, de 30/8/2012:

Resolução nº 2
Determinação

Manifestação da Infraero

Análise

Vincular a auditoria interna aos
respectivos conselhos de
administração.

Após a emissão da versão preliminar
a este relatório, a Unidade informou:

Atendida

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 fim de dar transparência às
atividades da empresa e à utilização

A Infraero mantém em sua página
link “transparência pública”
contemplando o conteúdo previsto.

Atendida

474

Relatório de Gestão do exercício de 2012

dos recursos públicos.

Garantir a independência,
imparcialidade e profissionalização
dos agentes que compuserem os
quadros de controle interno.

As normais internas estabelecem em
diversos dispositivos independência,
imparcialidade e profissionalização
dos auditores internos.

A recomendação já estava
contemplada nas normas da
Empresa.

Não permitir o desvio de função dos
profissionais da auditoria interna,
preservando sua isenção e
imparcialidade.

As normas internas vedam à
auditoria interna a participação em
atividades que possam caracterizar
co-gestão.

A recomendação já estava
contemplada nas normas da
Empresa.

Adotar regulamento próprio para o
corpo de auditoria interna de cada
empresa.

A auditoria interna possui norma
específica

A recomendação já estava
contemplada nas normas da
Empresa.

Utilizar, quando necessário, a
auditoria interna como fonte de
assessoramento quanto ao
gerenciamento de riscos relativos às
decisões importantes da empresa.

A auditoria interna realiza auditorias
de natureza operacional em
processos considerados estratégicos,
além de promover disseminação de
conteúdos que auxiliam a gestão e
matem canal aberto para
esclarecimento de determinadas
questões em tese.

A auditoria interna da empresa já
adota práticas que atendem à
recomendação.

Estabelecer a diretriz de que as
auditorias internas devem manter
relacionamento institucional com os
órgãos de controle.

Já constam das competências da
Auditoria Interna. Não obstante, irá
incluir itens específicos na norma
interna da auditoria.

Depende de alteração em norma
interna. Salientamos que a

Resolução nº 3
Segregação das funções de direção,
evitando o acúmulo do cargo de
Presidente do Conselho de
Administração, ou assemelhado, e o
diretor presidente pela mesma pessoa,
mesmo que interinamente, com o
objetivo de impedir a concentração de
poder.

Os parágrafos 1º e 2º do artigo
16 do Estatuto Social da
INFRAERO, publicado no
DOU de 16/07/2012,
estabelece:

Atendida

§ 1º O Presidente do Conselho
de Administração será indicado
pelo Ministro Chefe da SACPR e eleito pela Assembleia
Geral, dentre os membros
referidos no inciso I.
§ 2º A Presidência do Conselho
de Administração não poderá
ser ocupada pelo Presidente da
475

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Infraero.
Desta forma, a recomendação
está atendida.

Instituição forma, da prática de sessão
executiva no conselho de administração,
ao menos uma vez por ano, sem a
presença do Presidente da empresa, para
aprovação do Plano Anual de Atividade
da Auditoria Interna e do Relatório das
Atividades de Auditoria Interna.

O artigo 15 do Regimento
Interno do Conselho de
Administração da Infraero,
aprovado em 27/3/2012, dispõe:

Atendida

Art. 15. As reuniões para
aprovação do Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna
(PAINT) e do Relatório Anual
das Atividades de Auditoria
Interna (RAINT) serão
realizadas sem a presença do
Presidente da Empresa.
Desta forma, a recomendação
está atendida.

Sempre que o nº de
conselheiros de administração
permitir e o custo/benefício for
adequado, criar comitês de
suporte ao Conselho de
Administração para estudos de
assuntos estratégicos

O Capítulo VII do
Regimento Interno do
Conselho de Administração
da Infraero, aprovado em
27/3/2012, que dispõe
sobre os comitês
especializados, rege em seu
artigo 17:

Atendida

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 Administração.

O artigo 20 do Estatuto
Social da INFRAERO,
publicado no DOU de
16/07/2012, estabelece:

Atendida

a) No tocante à avaliação
da Diretoria Executiva:
20. Compete ao Conselho
de Administração:
(...)
476

Relatório de Gestão do exercício de 2012

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 SAC-PR,
no exercício da supervisão
ministerial.
Desta forma, as
recomendações estão
atendidas.

Fazer constar em nota explicativa às
demonstrações financeiras da maior e
menor remuneração paga a seus
empregados, nela computando
vantagens e benefícios, bem assim o
salário médio.

A Empresa já informa a maior,
menor e média das remunerações
em nota explicativa às suas
demonstrações. Não contempla,
porém, vantagens e benefícios,
mas fará constar das próximas
publicações.

A recomendação estará atendida
quando da publicação do próximo
relatório de gestão.

Síntese dos Resultados Obtidos
Conforme RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 5/2012 (OS nº 2012/106), a recomendação foi

atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

80

Relatório de Auditoria de Gestão Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

“xx”

Ofício n° 955/2012/COAUD/
CISET/SG-PR, de 9/10/2012.

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
xx)Informar quanto à recuperação dos valores apurados por meio da sindicância 4/Sede/2010 (Informação 6).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria Jurídica - DJ

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Ação de improbidade administrativa por lesão ao erário, proposta em 26/9/2012 (processo n° 004490856.2012.4.02.5101), perante a 7ª Vara da Justiça Federal do RJ.
(CF N° 33837/DJ/2012, de 12/11/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Ação judicial proposta.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

81

Nota Técnica (AF) nº 166/2012
COFIP/CISET/SG/PR O.S. 462/2012

a

Ofício nº 1208/2012 – COFIPCISET-SG-PR
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Em futuras licitações, abster-se de utilizar a modalidade licitatória Pregão para a contratação de execução de obras de
engenharia, em atendimento à legislação e jurisprudência vigentes.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretorias de Obras de Engenharia – DE, de Gestão de Empreendimentos – DT e de Administração –
DA

Código
SIORG
73

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Superintendência de Auditoria Interna encaminhou documento (CF CIRC N° 37479/PRAI(AIPD)/2012, de
14/12/2012) com a recomendação em questão às áreas da Empresa envolvidas (Diretorias de Obras de Engenharia –
DE, de Gestão de Empreendimentos – DT e de Administração – DA), salientando a importância de se reforçar a
necessidade de análise criteriosa com a finalidade de estabelecer se o serviço de engenharia a ser contratado pela
modalidade Pregão enquadra-se realmente como “serviço comum”, conforme descrito na Lei n° 10.520/2002, sob pena
de a legalidade dos atos vir a ser questionada em futuros exames de auditoria.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

82

Nota Técnica (AF) nº 166/2012
COFIP/CISET/SG/PR O.S. 462/2012

b

Ofício nº 1208/2012 – COFIPCISET-SG-PR
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Implementar e comprovar a glosa referente aos valores pagos indevidamente por serviços ainda não executados (R$
935.599,08), bem como a restituição à Infraero do valor correspondente à atualização financeira de tais pagamentos,
conforme previsto nos itens 3.10 e 3.11 do contrato firmado.
Providências Adotadas
Código
SIORG

Setor Responsável pela Implementação
Superintendência Regional do Noroeste – SRNR (Gerência Regional de Engenharia - EGNR)

73

Justificativa para o seu não Cumprimento
Até janeiro de 2013 foi glosado o total de R$ 571.014,49 (Solicitações de Pagamento 79-SP1, 80-SP1 e 83-SP1) e o
restante será atualizado e glosado no pagamento da última medição dos serviços à contratada. Comprovantes
encaminhados à CISET/SG-PR.
(CF N° 5673/EGNR/2012, de 6/11/2012, e Memorando n° 67/SRNR(EGNR)/2013, de 11/1/2013).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi parcialmente atendida, restando pendente a glosa e a comprovação do
valor de R$ 377.512,13 (valor não atualizado).
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Unidade Jurisdicionada
Código
SIORG

Denominação Completa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

83

Nota Técnica (AF) nº 166/2012
COFIP/CISET/SG/PR O.S. 462/2012

c

Ofício nº 1208/2012/COFIPCISET-SG-PR
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Efetivar a glosa do valor de R$ 131.675,12 (cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e doze centavos),
referente ao pagamento a maior de serviços da cobertura da obra.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência Regional do Noroeste – SRNR (Gerência Regional de Engenharia - EGNR)

Código
SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
O valor foi glosado integralmente na 12ª medição do contrato, conforme solicitação de pagamento de numero 83-SP1.
Comprovante encaminhado à CISET/SG-PR.
(CF N° 5673/EGNR/2012, de 6/11/2012, e Memorando n° 67/SRNR(EGNR)/2013, de 11/1/2013.
Síntese dos Resultados Obtidos
A glosa foi efetuada e o comprovante devidamente encaminhado ao órgão de controle interno.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

84

Nota Técnica (AF) nº 166/2012
COFIP/CISET/SG/PR O.S. 462/2012

d

Ofício nº 1208/2012/COFIPCISET-SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Firmar Termo Aditivo ao contrato que reduza seu valor em R$ 502.229,16 (quinhentos e dois mil, duzentos e vinte e
nove reais e dezesseis centavos), referente à retirada o item “2.16.6.10.3 – Serviços de manutenção inicial do sistema
transportador de bagagens” da planilha orçamentária.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência Regional do Noroeste – SRNR (Gerência Regional de Engenharia - EGNR)

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Elaborado termo de aditamento nº 0076-EG/2012/0030 cujo objeto prevê ‘Alteração contratual para exclusão do item
2.16.6.1.10.3 – serviços de manutenção inicial do sistema transportador de bagagens, resultando na supressão do valor
de R$ 502.229,16 (quinhentos e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) no valor total do contrato.’
Tais serviços encontram-se assegurados na garantia do fabricante. Nesse caso o valor global do contrato passará de R$
7.990.000,00 para R$ 7.487.770,84.
O documento acima teve sua publicação efetivada em 29/10/2012 conforme anexo (2) [encaminhado à CISET/DG-PR].
(CF N° 5673/EGNR/2012, de 6/11/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Houve a supressão do valor de R$ 502.229,16 no valor total do contrato.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.

482

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

85

Nota Técnica (AF) nº 166/2012
COFIP/CISET/SG/PR O.S. 462/2012

e

Ofício nº 1208/2012/COFIPCISET-SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Encaminhar comprovante do recolhimento da multa imposta à Contratada pelo atraso na execução da obra.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Superintendência Regional do Noroeste – SRNR (Gerência Regional de Engenharia - EGNR)

73

Síntese da Providência Adotada
A multa aplicada no valor de R$ 19.259,67, retida por ocasião do processamento da Solicitação de Pagamento 80SP1 já
encaminhada via e-mail a contratada, demonstrativo do pagamento e das retenções efetivadas em 18/10/2012 e via
Correspondência Formal (CF nº 5657/EGNR/2012)... [Comprovantes encaminhados à CISET/DG-PR].
(CF N° 5673/EGNR/2012, de 6/11/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
A multa foi aplicada à Contratada e o comprovante devidamente encaminhado ao órgão de controle interno.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

86

Nota Técnica (AF) nº 166/2012
COFIP/CISET/SG/PR O.S. 462/2012

f

Ofício nº 1208/2012/COFIPCISET-SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Abster-se de autorizar o início de futuras obras sob sua responsabilidade anteriormente à obtenção das respectivas
Licenças Ambientais de Instalação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência Regional do Noroeste – SRNR (Gerência Regional de Engenharia - EGNR)

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Emitido despacho nº 553/EGNR/2012 aos colaboradores da Gerência de Engenharia dando ciência dessa
recomendação. Documento encaminhado à CISET/SG-PR
(CF N° 5673/EGNR/2012, de 6/11/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
As Dependências subordinadas à Superintendência Regional do Noroeste – SRNR foram cientificadas da recomendação
do órgão de controle interno.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

87

Nota Técnica (AF) nº 166/2012
COFIP/CISET/SG/PR O.S. 462/2012

g

Ofício nº 1208/2012/COFIPCISET-SG-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

73

Descrição da Recomendação
Providenciar o registro da ART (anotação de responsabilidade técnica) pelo atual engenheiro responsável pela
fiscalização da obra.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência Regional do Noroeste – SRNR (Gerência Regional de Engenharia - EGNR)

Código SIORG
73

Síntese da Providência Adotada
Esta disposição imediata foi procedida junto ao atual Fiscal Operacional, cuja via encontra-se no anexo 5. Documento
(CREA-RO – ART N° 8207305234) encaminhado à CISET/SG-PR .
(CF N° 5673/EGNR/2012, de 6/11/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
O ART foi providenciado pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
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10.2 INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
A estrutura e o posicionamento da unidade de auditoria consta do organograma da Infraero,
conforme demonstrado abaixo:
ASSEMBLÉIA
GERAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

PRAI
SUPERINTENDÊNCIA DE
AUDITORIA INTERNA

AIAP
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE
PROCESSOS

AIAG
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE
GESTÃO

AIOT
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE
OBRAS E TECNOLOGIA

AIPD
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE AUDITORIA

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE PROCESSO
DE SUPORTE

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE GESTÃO DE
DESPESAS

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE OBRAS E
INVESTIMENTOS

COORDENAÇÃO DE
ACOMAPANHAMENTO DO
CONTROLE EXTERNO

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE PROCESSO
DE NEGÓCIOS

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE GESTÃO DE
RECEITAS

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE APLICAÇÃO E
QUALIDADE DOS RECURSOS

COORDENAÇÃO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO

COORDENAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DE
BOAS PRÁTICAS

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE GESTÃO DE
OPERAÇÕES

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE PROJETOS E
CUSTOS

COORDENAÇÃO DE
CONTROLE INTERNO E
RESPONSABILIZAÇÃO

COORDENAÇÃO DE ACOMP.
DAS RECOMENDAÇÕES DOS
ÓRGÃOS DE CONTROLE

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DOS CONTROLES
FINANCEIROS E CONTÁBEIS

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE
PLANEJAMENTO DA
AUDITORIA INTERNA

Gerência de Auditoria de Processos – AIAP: tem como finalidade avaliar e aperfeiçoar os controles
internos da Empresa; evitar que a Administração reincida nos erros já apontados pelos órgãos de
controle interno e externo; disseminar as orientações desses órgãos e as boas práticas
administrativas, bem como assegurar que os processos examinados, após reavaliação, tenham
monitoramento contínuo, melhorando, portanto, a sua performance.
Gerência de Auditoria de Gestão – AIAG: é responsável pela realização das auditorias de
fiscalização nas áreas Financeira, Comercial, Administrativa, de Recursos Humanos e de Operações
da Infraero; pela emissão de parecer sobre as Demonstrações Contábeis para compor o Processo de
Contas Anual, conforme o parágrafo 5º do artigo 15 do Decreto n° 3.591, de 6/9/2000, os Princípios
da Contabilidade, a Lei nº 11.638, de 28/12/2007, e os Pronunciamentos emanados pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis; e pela avaliação do cumprimento, pelo Instituto Infraero de Seguridade
Social – INFRAPREV, dos instrumentos normativos e legais que norteiam a atividade de
Previdência Complementar, em consonância com o art. 25 da Lei Complementar n° 108/2001.
Gerência de Auditoria de Obras e Tecnologia – AIOT: é responsável pela realização das auditorias
nos investimentos em manutenção e ampliação da infraestrutura aeroportuária e na área de
Tecnologia da Informação da Infraero, em investimentos estratégicos e/ou de maior relevância,
visando a contribuir com a melhoria dos controles internos, com o cumprimento dos normativos e
da legislação vigente e com a eficiência dos processos envolvidos.
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Gerência de Planejamento e Desenvolvimento de Auditoria – AIPD: é responsável pela
consolidação e apresentação do Relatório de Gestão, do Processo de Contas Anual, do Plano Anual
de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna – RAINT, bem como, pelas demandas provenientes da Secretaria de Controle Interno da
Secretaria - Geral da Presidência da República – CISET/SG-PR e da Controladoria-Geral da União
– CGU e pelo monitoramento das recomendações/decisões dos órgãos de controle interno e externo
e da própria PRAI nos relatórios de auditoria.
Comitê Permanente de Acompanhamento e Atendimento a Órgãos Externos – CPAAE: é a Unidade
vinculada à Superintendência de Auditoria Interna – PRAI para coordenar e acompanhar as ações,
os procedimentos e as interlocuções que envolvem o relacionamento e atendimento, em âmbito
administrativo, ao Tribunal de Contas da União e à Casa Civil da Presidência da República.
Os trabalhos e as constatações os quais foram considerados mais relevantes por esta
Superintendência de Auditoria Interna,no exercício de 2012, são os relacionados a seguir:
Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 01/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans / Júlio Cesar
Ribeiro/SBBE

Escopo examinado

Principais Constatações

Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento da
infraestrutura aeroportuária
Ausência de definições para a realização de inspeções especiais após
tempestades, vendavais;
Ausência de vias de acesso de emergência no sítio aeroportuário.

Relatório de Auditoria nº 01/PRAI(AIAG)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 02/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro / Galeão – Antônio Carlos
Jobim / SBGL

Escopo examinado

Exames realizados na Área Comercial e de Cobrança (comercial) do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro / Galeão – Antônio Carlos
Jobim
Ausência de cobrança de rateio;
Contratos vencidos e com status de “Ocupação de Área sem Contrato” no
Billing Comercial;
Áreas operacionais ocupadas sem contrato e sem o registro no sistema
Billing Comercial;

Principais Constatações

Morosidade no processo de regularização dos contratos que estão prestes
a vencer e/ou vencidos;
Notícias veiculadas a respeito dos serviços de táxi;
Notícias veiculadas a respeito dos serviços de estacionamento;
Débitos comerciais não encaminhados para cobrança judicial;
Faturas inibidas por prazo superior a 30 dias.

Relatório de Auditoria nº 02/PRAI(AIAG)/2012
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Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 3/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional de Maceió / Zumbi dos Palmares

Escopo examinado

Exames realizados na área comercial e de cobrança comercial do
Aeroporto Internacional de Maceió / Zumbi dos Palmares

Principais Constatações

Contratos vencidos e com status de “ocupação de área sem contrato” no
sistema Billing Comercial;
Serviço de locação de veículos e táxi clandestino.

Relatório de Auditoria nº 3/PRAI(AIAG)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 04/PRAI(AIOT)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Superintendências Regionais

Escopo examinado

Exames realizados na instrução dos aditivos e na aplicação das multas
contratuais, pertinentes aos contratos de obras e serviços de engenharia.
Instruções dos aditamentos dos processos demandam tempo superior à
previsão normativa;

Principais Constatações

Termos aditivos assinados sem a aprovação da área de Contratos;
Planejamento das obras e serviços de engenharia deficientes;
Descumprimento dos prazos contratuais.

Relatório de Auditoria nº 04/PRAI(AIOT)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 05/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional de Manaus / Eduardo Gomes

Escopo examinado

Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento
da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Internacional de Manaus.
Ausência de sinalização horizontal da posição intermediária de espera
em pista de táxi; e

Principais Constatações

Ausência de sinalização vertical de instrução e de informação na área
de movimento.

Relatório de Auditoria nº 05/PRAI(AIAG)/2012
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Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 06/PRAI(AIOT)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto de Londrina / Governador José Richa

Escopo examinado

Exames de auditoria relativos à “contratação das obras de engenharia
para a recuperação do pavimento das pistas de pouso e decolagem e de
taxiamento do Aeroporto de Londrina.”.
Indícios de preços unitários superiores aos de mercado para o serviço de
“Ranhuras (Greooving)”;
Não conformidade na verificação do trecho experimental quanto ao
aspecto operacional (medição de atrito e macrotextura);

Principais Constatações

Não conformidade nas verificações durante a obra – trecho recapeado –
quanto ao aspecto operacional (medição de atrito e macrotextura);
Não conformidade no controle de qualidade do CBUQ Capa (insumos e
mistura asfáltica)

Relatório de Auditoria nº 06/PRAI(AIOT)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 07/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos, Aeroporto
Internacional de Viracopos / Campinas e Aeroporto Internacional de
Brasília / Presidente Juscelino Kubistchek.

Escopo examinado

Exames realizados nos inventários de patrimônio de bens da Infraero
elaborados pela área financeira dos Aeroportos Internacionais de
Guarulhos, de Campinas e de Brasília, em virtude da concessão desses
aeroportos, conforme previsto no edital do Leilão nº 2/2011.
Inconsistência no preenchimento do campo “estado de conservação”
dos bens, da lista provisória;
Divergências na definição do estado de conservação dos bens;

Principais Constatações

Bens da união penhorados em decorrência de ações judiciais;
Bens não localizados - avaliados pela comissão de inventário;
Bens para alienação – Torre de Controle e TECA;
Bens de terceiros sob a guarda de empregados da Infraero (depositário).

Relatório de Auditoria nº 07/PRAI(AIAG)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 08/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto de Goiânia / Santa Genoveva

Escopo examinado

Exames realizados nas áreas comercial e de cobrança comercial do
Aeroporto de Goiânia / Santa Genoveva.

Principais Constatações

Contratos vencidos e com status de “ocupação de área sem contrato” no
Billing Comercial;
Áreas operacionais ocupadas sem contrato e sem registro no sistema
Billing Comercial;
Irregularidades nas áreas dos hangares – Setores Norte e Sul;
Descumprimento do objeto contratual – hangaragem de aeronaves
próprias;
Rateio não gerado.
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Relatório de Auditoria nº 09/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional Tancredo Neves / Confins

Escopo examinado

Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento
da infraestrutura aeroportuária.

Principais Constatações

Equipes de atendimento de rampa sem preservar os afastamentos de
segurança para aeronaves em atracação;
Carro de combate a incêndio com expressivo vazamento no reservatório
de água.

Relatório de Auditoria nº 09/PRAI(AIAG)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 10/PRAI(AIOT)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Superintendências Regionais e Sede

Escopo examinado

Exames realizados com foco na análise da compatibilidade dos critérios
de habilitação e seleção constantes nos editais de licitação e os objetos a
serem contratados, especificamente, os investimentos realizados nas
obras e serviços de engenharia, seja nas Superintendências Regionais ou
na Sede.
Ausência de critérios adequados para pontuação técnica;

Principais Constatações

Critérios subjetivos de julgamento;
Necessidade de exigência da capacidade operacional.

Relatório de Auditoria nº 10/PRAI(AIOT)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 13/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto de São Paulo / Congonhas

Escopo examinado

Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento
da infraestrutura aeroportuária.
Divergências entre as distâncias declaradas do suplemento AIP com as
informações da carta ADC;

Principais Constatações

Ausência de sinalização de obstáculo em declividade anterior à
cabeceira de pista de pouso e decolagem.

Relatório de Auditoria nº 13/PRAI(AIAG)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 14/PRAI(AIOT)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Sede

Escopo examinado

Exames realizados na eficiência da gestão dos investimentos de
Tecnologia da Informação.

Principais Constatações

Ausência de normativos que definam as diretrizes e orientações sobre a
distribuição, substituição, escalonamento, ciclo de vida e obsolescência
de equipamentos;
Ausência de critérios na distribuição dos equipamentos;
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Relatório de Auditoria nº 15/PRAI(AIOT)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Sede

Escopo examinado

Exames realizados no Termo de Contrato nº 0083-SF/2010/0001 –
fornecimento de certificados digitais A3, com validade de 3 anos,
visitas para emissão de certificados digitais e certificados digitais para
servidor tipo A1, com validade de 1 ano.

Principais Constatações

A certificação digital da Infraero não atendeu a justificativa da sua
aquisição;
Ausência de comprovante de visitas faturadas.

Relatório de Auditoria nº 15/PRAI(AIOT)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 16/PRAI(AIOT)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto de Belo Horizonte / Pampulha

Escopo examinado

Exames realizados na “contratação dos serviços de engenharia para
elaboração de projeto básico e executivo de reforma, adequação,
ampliação e modernização do aeroporto.
Deficiência no memorial descritivo dos projetos;

Principais Constatações

Deficiência no escopo da contratação dos serviços de engenharia para
elaboração de projeto básico e executivo para reforma;
Ausência de estudo de viabilidade técnica.

Relatório de Auditoria nº 16/PRAI(AIOT)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 17/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto do Rio de Janeiro / Santos Dumont

Escopo examinado

Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento
da infraestrutura aeroportuária.
Inconsistência no procedimento de sinalização e alerta na avenida
pública que cruza o prolongamento de pista de pouso e decolagem.

Principais Constatações

Ausência de iluminação das placas da sinalização vertical da área de
movimento.
Falhas nos procedimentos de manutenção dos carros de combate a
incêndio e das embarcações do salvamento marítimo.

Relatório de Auditoria nº 17/PRAI(AIAG)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 19/PRAI(AIOT)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto de Teresina – Senador Petrônio Portela

Escopo examinado

Exames realizados na contratação de empresa para fornecimento,
implantação, montagem e instalação de módulos operacionais.

Principais Constatações

Ausência de análise da capacidade operacional da empresa;
Deficiência no processo de medição dos serviços.
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Relatório de Auditoria nº 20/PRAI(AIAP)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Sede e Superintendências Regionais

Escopo examinado

Reavaliação do processo de aquisição de bens e contratação de serviços
da Infraero, tendo como referência o trabalho de auditoria de processos
realizado no ano de 2009.

Principais Constatações

Aumento do prazo médio de contratação por meio de pregões
eletrônicos;
Planejamento ineficaz em relação às necessidades de bens e serviços;
Renúncia aos benefícios da renegociação após a fase de lance no Pregão
Eletrônico;
Procedimentos e especificações despadronizados na contratação de bens
e serviços;
Capacitação oferecida não atende a todos empregados envolvidos no
processo de aquisição de bens e contratação de serviços;
Ausência de estudo técnico quando da reestruturação promovida nas
áreas administrativas da Empresa;
Ausência de metodologia que atenda de forma eficaz o planejamento
das necessidades e divulgação das Aas de Registro de Preços em outras
Regionais;

Relatório de Auditoria nº 20/PRAI(AIAP)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 21/PRAI(AIAP)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Infraero

Escopo examinado

Exames realizados tiveram como objeto a avaliação do processo de
recursos humanos com foco em contratação, treinamento, designação,
exoneração e demissão de empregados, no âmbito da Infraero.

Principais Constatações

Necessidade de aprimoramento do processo de seleção e recrutamento,
bem como de iniciativa voltadas para a atração de novos talentos;
Necessidade de desenvolver ações visando assegurar a manutenção do
capital intelectual (conhecimento) e contribuir com a eficácia do
desenvolvimento da força de trabalho, alinhados ao alcance dos
objetivos estratégicos da Empresa;
Adoção de método de avaliação que não mensura de forma ampla,
adequada e continuada a competência dos empregados, nem tampouco
o desempenho;
Adoção de políticas limitadas para o crescimento e o desenvolvimento
dos recursos humanos da Empresa;
Ausência de critérios específicos e ferramentas adequadas que auxiliem
os gestores na designação de cargos em comissão;
Ausência de definição de competências e parâmetros para estabelecer o
Quadro de Dotação Pessoal, bem como, divergências no exercício das
atividades de recursos humanos no âmbito da Empresa;
Índices médios de “turnover” relevantes;
Ausência de normativos que defina as regras e as rotinas para o
desligamento de empregados;
Ausência de sistema corporativo que contempla os diversos
subprocessos da Área de Recursos Humanos numa mesma base de
dados;
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Relatório de Auditoria nº 22/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto de Teresina / Senador Petrônio Portella

Escopo examinado

Exames realizados na área de licitação (modalidade de dispensa de
licitação), área de pessoal (encargos e benefícios), comercial,
Financeira, logística de carga e execução dos contratos administrativos
do Aeroporto.

Principais Constatações

Diferença entre os salários pactuados e os efetivamente pagos aos
empregados;
Empregados em serviço sem a carteira nacional de vigilante;
contratação de bens e serviços previstos nos contratos de natureza
continuada do aeroporto;
Áreas comerciais ocupadas sem contrato;
Publicidade sem contrato;
Descumprimento do prazo de atualização das estimativas de consumo
de rateio;
Contratos comerciais não reajustados anualmente; e
Mensagens calculadas pendentes de faturamento.

Relatório de Auditoria nº 22/PRAI(AIAG)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 23/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional de Salvador / Deputado Luis Eduardo
Magalhães

Escopo examinado

Exames realizados nos procedimentos de inspeção e de monitoramento
da infraestrutura aeroportuária.

Principais Constatações

Ausência de sinalização de obstáculo em declividade anterior a
cabeceira de pista de pouso e decolagem;
Ausência de vias de acesso de emergência no sítio aeroportuário.

Relatório de Auditoria nº 23/PRAI(AIAG)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 24/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional Pinto Martins / Fortaleza

Escopo examinado

Exames realizados na área financeira, no que concerne às tarifas de
pouso, permanência e embarque do Aeroporto

Principais Constatações

Ocupação de áreas destinadas a hangares sem contrato;
Ausência de acompanhamento dos débitos dos contratos das aéreas
destinadas aos hangares;
Divergências entre as informações do sistema SISO e do
SMARTSTREAM;
Divergência no controle dos selos estocados;
Demora na entrega de RPE à área de tarifas, por parte das empresas
aéreas; e
Discrepâncias no registro de selos eletrônicos no sistema
SMARTSTREAM
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493

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 25/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Sede

Escopo examinado

Exames realizados nas áreas de pessoal, encargos e benefícios dos
empregados lotados na Sede.
Ausência de documentação obrigatória nas pastas funcionais
Divergência no cadastro da categoria padrão do empregado
Impropriedades nos registros dos dependentes do imposto de renda
Ausência de pré-requisitos básicos para exercício cargo de função de
confiança

Principais Constatações

Pagamento do benefício prodonto sem a devida participação do
empregado
Desconto de empregado com percentual inexistente na tabela
participação
Documentação divergente para recebimento do beneficio auxilio
funeral
Declaração de adesão ao programa de auxílio funeral datada somente
após ocorrência do falecimento do dependente

Relatório de Auditoria nº 25/PRAI(AIAG)/2012
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Relatório de Auditoria nº 27/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional

Escopo examinado

Exames realizados na área financeira, no que concerne às tarifas de
pouso, permanência e embarque do Aeroporto Internacional Afonso
Pena/Curitiba.
Desatualização de norma interna para tarifas pouso e de permanência;
Divergências entre
SMARTSTREAM;

as

informações

do

sistema

SISO

e

do

Divergência no controle dos selos estocados;
Principais Constatações

Atraso no envio dos arquivos de confirmação dos selos eletrônicos, por
parte das empresas aéreas;
Perda de leitura dos selos lidos pelos coletores;
Discrepâncias no
SMARTSTREAM.

registro

de

selos

eletrônicos

no

sistema
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Relatório de Auditoria nº 28/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional

Escopo examinado

Avaliação dos procedimentos de controle das receitas aeroportuárias
(tarifas aeroportuárias), realizados na Sede e no Aeroporto Internacional
de Recife/Guararapes – Gilberto Freire.
Recuperação de despesas fora do período de competência;
Memorandos de créditos gerados e não baixados;
Inconsistência nos procedimentos de cancelamento de boletos;

Principais Constatações

Cálculo do valor da remuneração e da forma de apresentação da tarifa
de uso das comunicações e dos auxílios à navegação aérea em
desacordo com o termo de ajuste DECEA - Infraero;
Inconsistência nas informações de registro de passageiros para fins de
faturamento;
Deficiência na fiscalização presencial nos voos – contagem física dos
passageiros;
Reconhecimento contábil da receita.

Relatório de Auditoria nº 28/PRAI(AIAG)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 32/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Superintendência Regional do Rio de Janeiro

Escopo examinado

Exames realizados na área contábil da Superintendência Regional do
Rio de Janeiro.
Análises contábeis com pendências superiores há um ano;
Classificação contábil incorreta – movimento diário de caixa;

Principais Constatações

Falta de restituição do valor da garantia caucionária após a execução do
contrato ou fornecimento do bem;
Garantia caucionária sem a documentação de suporte;
Inconsistência no procedimento da nota de fornecimento de material;
Inconsistência no relatório “materiais sem movimentação”.
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Relatório de Auditoria nº 33/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV

Escopo examinado

Exames realizados nos controles internos existentes na contabilização
dos fatos, gestão dos investimentos do Instituto Infraero de Seguridade
Social - INFRAPREV
Avaliação quanto ao cumprimento das recomendações emanadas nos
subitens 1.7 e 3.1 do relatório consolidado de auditoria nº
027/PRAI(AIAG)/2011;
Ausência de diversificação nas aplicações em certificados de depósitos
bancários – CDB;
Inconsistência nas análises prévias para as aquisições realizadas no
momento das aplicações em CDB e DPGe ao longo do exercício de
2012:

Principais Constatações

Ausência de análise técnica quanto a continuidade dos investimentos
nas debêntures - construtora SULTEPA S/A – SULT13 e ALL –
América Latina Logística S/A – AALG;
Ausência de acompanhamento tempestivo das cédulas de crédito
bancário - CCB;
Existência de aplicações em fundos de investimentos com ênfases e
ressalvas apontados pela auditoria externa desses fundos, sem
evidências de acompanhamento pelo INFRAPREV;
Inconsistências nos saldos contábeis do balancete;
Inconsistência no relatório de acompanhamento da política de
investimento do mês de agosto de 2012; e
Ausência de análise dos valores aplicados nos bancos BVA e Cruzeiro
do Sul.

Relatório de Auditoria nº 33/PRAI(AIAG)/2012

Número do Relatório

Relatório de Auditoria nº 34/PRAI(AIAG)/2012

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional

Escopo examinado

Exames realizados
Bens patrimoniais não localizados;
Pendências no módulo NTBs eletrônicas;
Ressalvas pendentes de regularização constantes
consolidado de auditoria nº 28/PRAI(AIAG)/2011;

Principais Constatações

do

relatório

Inconsistência na conta de depósitos judiciais diversos.
Baixas de depósitos com valores superiores e/ou inferiores aos
apropriados;
Baixas de depósitos não apropriados anteriormente;
Lançamentos que não permitem identificação de números de processos;
Baixas e/ou apropriação de depósitos de outras dependências na sede.
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Relatório de Auditoria Especial nº 1/PRAI(AIAG)/2012-R

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos

Escopo examinado

Exames realizados no TC nº 0027-TP/2010/0057, firmado com a
Empresa TOP LYNE Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. –
EPP, visando atender a solicitação exarada pela Diligência COAUD nº
68/2011 (OS-2011/0338) e Ofício nº 774/2011/COAUD/CISET/SG-PR,
sobre denúncia recepcionada na Controladoria Geral da União – CGU.

Principais Constatações

Contratação de motoristas sem qualificação e a carteira nacional de
habilitação;
Ocorrências no pátio de manobras sem as devidas providências por
parte da gerência aeroportuária.

Relatório de Auditoria Especial nº 1/PRAI(AIAG)/2012-R

Número do Relatório

Relatório de Auditoria Especial nº 2/PRAI(AIAG)/2012-R

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional de Brasília / Presidente Juscelino Kubitschek

Escopo examinado

Exames realizados na gestão do Termo de Contrato nº 0001SL/2012/0002 do Aeroporto Internacional de Brasília firmado com a
Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda., em virtude
da reportagem veiculada em 18/3/2012, no programa “Fantástico”, da
Rede Globo, sobre corrupção em repartição pública.
Ausência de garantia caucionária;

Principais Constatações

Ausência de apresentação do plano de execução de serviços e do plano
integrado de controle e mapas de vetores e pragas;
Ausência de equipamentos previstos no termo de contrato;
Ausência de apólices de seguro de acidentes de trabalho.
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Relatório de Auditoria Especial nº 3/PRAI(AIAG)/2012-R

Áreas, unidades e setores auditados.

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro / Galeão

Escopo examinado

Exames realizados no Termo de Contrato nº 0136-SM/2006/0061 e seus
respectivos termos aditivos, firmados com o consórcio TECNENGE –
CVF, cujo objeto é a contratação de serviço de engenharia de
manutenção preventiva, corretiva e operação dos sistemas de ar
condicionado, ventilação e exaustão e das câmaras frigoríficas, e
demais equipamentos de refrigeração do aeroporto Internacional do Rio
de
Janeiro
/
Galeão,
em
atendimento
a
CF
nº 10/DJCR/2012-C, de 5/1/2012, endereçada à PRAI pela
Superintendência de Corregedoria.
Ausência de aplicação de glosas nos valores pagos à contratada;
Diferença entre os salários pactuados e os efetivamente pagos aos
empregados;
Inconsistências na quantidade de empregados previstos na proposta
comercial com aqueles efetivamente contratados conforme folha de
pagamento da contratada;

Principais Constatações

Ausência do cálculo de desempenho e qualidade dos serviços para os
pagamentos mensais à contratada;
Inconsistência referente ao plano de manutenção e operação;
Inconsistência apurada nos indicadores da análise da água de
refrigeração sem evidências de ações preventivas pela Infraero;
Utilização, sem ressarcimento, do sistema Máximo com licença da
Infraero;
Impropriedades constatadas na verificação in loco do sistema de ar
condicionado e equipamentos do Aeroporto.

Relatório de Auditoria Especial nº 3/PRAI(AIAG)/2012-R

Número do Relatório

Relatório de Auditoria Especial nº 4/PRAI(AIAG)/2012-R

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro / Galeão

Escopo examinado

Exames realizados na averiguação de possíveis irregularidades
envolvendo a empregada xxxxxxxx, lotada na xxxx do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro / Galeão, em razão de denúncia
encaminhada por e-mail, ao Sr. Superintendente de Auditoria Interna.
Valores repassados a título de auxílio de vale transporte incompatível
com o endereço da empregada;
Apresentação de atestados médicos falsos;

Principais Constatações

Reembolso odontológico com documentos inidôneos;
Reembolsos com documentos supostamente inidôneos;
Reembolsos indevidos de auxílio creche.
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Relatório de Auditoria Especial nº 5/PRAI(AIAG)/2012-R

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul

Escopo examinado

Exames realizados na gestão do Aeroporto Internacional de Cruzeiro
do Sul, sobre possíveis irregularidades relatadas em denúncia acolhida
pelo Senhor Diretor de Operações, encaminhada à Superintendência
de Auditoria Interna por meio da CF nº 336/DO/2012-R.
Ausência de manutenção dos veículos do Aeroporto SBCZ;
Indício de superfaturamento nas compras e serviços;

Principais Constatações

Utilização de empresas com atividades econômicas divergentes dos
bens e serviços objetos das dispensas de licitações;
Ausência da composição do custo unitário dos serviços de obras e
engenharia contratados;
Fracionamento de despesa; e
Inconsistências quanto à licitação e as obras do poço artesiano.

Relatório de Auditoria Especial nº 5/PRAI(AIAG)/2012-R
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Relatório de Auditoria nº 6/PRAI(AIAG)/2012-R

Áreas, unidades e setores auditados

Superintendência Regional do Nordeste

Escopo examinado

Exames realizados na área de Licitações da Superintendência
Regional do Nordeste, objetivando apresentar diagnóstico referente
aos aspectos relacionados à formalização dos certames licitatórios em
conformidade aos normativos internos da Infraero.

Principais Constatações

Ausência de atualização/divulgação dos processos no portal de
licitações da Infraero;
Alíquota do PIS adotada na composição do percentual de bonificação
e despesas indiretas – BDI, divergente da legislação;
Falta de aplicação de penalidade na Empresa VISAM Vigilância e
Segurança da Amazônia Ltda. – lote 2;
Ausência de autorização prévia da contratação;
Ausência de instauração das dispensas na forma eletrônica.

Relatório de Auditoria nº 6/PRAI(AIAG)/2012-R

Número do Relatório

Nota Técnica nº 7/PRAI(AIAG)/2012-R

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans - Júlio Cezar Ribeiro,
Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre e Aeroporto
Int. de Confins/Tancredo Neves.

Escopo examinado

Exames realizados para subsidiar os trabalhos de apuração de
denúncia encaminhada, por mensagem eletrônica, ao Presidente da
Infraero.

Principais Constatações

Existência de parentes de empregados da Infraero executando o objeto
contratual;
Ausência de cumprimento de prazos para restituição de valores à
Infraero.

Nota Técnica nº 7/PRAI(AIAG)/2012-R
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Número do Relatório

Nota Técnica nº 12/PRAI(AIAG)/2012-R

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto de Uberaba - Mário de Almeida Franco

Escopo examinado

Exames realizados a fim de apurar denúncia sobre possíveis
irregularidades na contratação de serviços junto a Empresa (...),
conforme Notas Fiscais Eletrônicas Inteligentes-NFeI. Consta da
denúncia que a proprietária da Empresa Contratada seria irmã de
empregado da Infraero.

Principais Constatações

Utilização de empresa com atividades econômicas divergentes dos
serviços objetos das dispensas de licitações
Indícios de montagem dos processos de dispensas de licitações

Nota Técnica nº 12/PRAI(AIAG)/2012-R

Número do Relatório

Nota Técnica nº 15/PRAI(AIAG)/2012-R

Áreas, unidades e setores auditados

Aeroporto Internacional de Brasília / Presidente Juscelino Kubitschek

Escopo examinado

Exames realizados para averiguação de indícios de supostas
irregularidades ocorrida no Pregão Eletrônico nº 279/ADCO4/SBBR/2011, especificamente quanto à apuração dos assuntos
mencionados nos itens 8.2 e 8.3 do Ofício n° 901/2012- COAUDCISET/SG/ PR, de 19/9/2012.
Indícios de superfaturamento do contrato anterior;
Ausência de relatório de controle de entrada e saída dos materiais de
limpeza no almoxarifado da empresa contratada;

Principais Constatações

Repactuação dos custos de materiais sem observância das orientações
contidas na norma de licitações e contratos;
Pagamentos realizados junto a contratada por meio de “termo aditivos
virtuais”.

Nota Técnica nº 15/PRAI(AIAG)/2012-R

No exercício de 2012 foram realizados 36 (trinta e seis) auditorias previstas no Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna - PAINT e 6 (seis) auditorias especiais. Nestes 42 relatórios de
auditoria, a Superintendência de Auditoria Interna - PRAI emitiu um total de 741 recomendações, e
até o período de abril/2013 foram atendidas 351 recomendações.
Ressalta-se que as recomendações que não foram atendidas até abril/2013 serão monitoradas pela
PRAI até a sua efetiva implementação.
A Superintendência de Auditoria Interna acompanha as ações gerenciais no tocante a
implementação das recomendações, por meio dos relatórios de monitoramento, dos relatórios de
auditoria, assim como, realiza, eventualmente, conforme a sua relevância, follow up dos achados de
auditoria.
Atualmente não existe na Superintendência de Auditoria Interna da Infraero sistema informatizado,
para monitorar os resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria interna.
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O monitoramento das recomendações de auditoria é realizado por coordenação específica que
utiliza como ferramenta, planilhas eletrônicas – Excel e calendário – Outlook, para assessorá-la
quanto aos assuntos que se encontram em monitoramento, bem como, para o controle dos prazos.
Cumpre destacar que a Infraero, recentemente, está preparando licitação para contratar sistema de
Auditoria da Qualidade, o qual terá um módulo para monitoramento das recomendações de
auditoria que atenderá as necessidades da Superintendência de Auditoria Interna.
A Superintendência de Auditoria Interna da Infraero, após consolidar as justificativas apresentadas,
pelos Gestores nos relatório de auditoria, comunica a Diretoria Executiva, responsável pela área
auditada, por meio de correspondência oficial, e disponibiliza cópia do relatório de auditoria, para
conhecimento e providências.
Quanto ao fato da Alta Gerência assumir o risco pela não implementação das recomendações,
destacamos que tal ocorrência não tem ocorrido, pois as recomendações são monitoradas até a
efetiva regularização das recomendações.
A Superintendência de Auditoria Interna da Infraero, a cada 2 (dois) meses, encaminha aos
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e ao Comitê Técnico de Auditoria da Presidência da
República, instituído por meio da Portaria nº 13, de 23/4/2009, os relatórios consolidados de
auditoria com os respectivos achados, manifestações dos gestores e pareceres da equipe de
auditoria. Os achados, cujas justificativas não foram aceitas pela equipe de auditoria permanecem
pendentes até que sejam regularizados pelos Gestores. Isto posto, não há o que se falar em risco
elevado assumido pela alta gerência ao decidir não implementar as recomendações de auditoria
interna.

501

Relatório de Gestão do exercício de 2012

10.3 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 8.730/93
10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funções Obrigados a
Entregar a DBR

Situação em Relação às
Exigências da Lei nº
8.730/93

Autoridades

Obrigados a entregar a DBR

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei
nº 8.730/93)

Cargos Eletivos

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)

Posse ou Início
do Exercício de
Cargo,
Emprego ou
Função

Final do
Exercício de
Cargo,
Emprego ou
Função

Final do
Exercício
Financeiro

Obrigados a entregar a DBR

3

3

11

Entregaram a DBR

3

3

11

Não cumpriram a obrigação

0

0

0

Obrigados a entregar a DBR

1.270

1.175

2.732

Entregaram a DBR

1.270

1.175

2.732

0

0

0

Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação

Não cumpriram a obrigação

Fonte: GESTORh
Quadro A.10.5 – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da Infraero, da Obrigação de Entregar
a DBR
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Análise Crítica
Anualmente esta Empresa expede documentação que trata da apresentação obrigatória da
Declaração de Bens e Rendas pelos agentes públicos e os procedimentos que deverão ser adotados
no âmbito da Infraero.
Abaixo apresenta-se as orientações divulgadas pela Superintendência de Recursos Humanos da
Infraero para apresentação da DBR do exercício de 2012:
DA ENTREGA DA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO OU DA DECLARAÇÃO DE BENS E
RENDAS – DBR DOS PROFISSIONAIS
Em cumprimento à Instrução Normativa TCU nº 67, de 06/07/2011, todos os profissionais da Infraero,
ocupantes ou não de cargo em comissão, bem como os membros da Diretoria Executiva e dos
Conselhos de Administração e Fiscal da Empresa, como forma de atender aos requisitos estabelecidos no
art. 13 da Lei nº 8.429, de 02/06/1992 e no art. 1º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993, deverão:
1. Autorizar o acesso, por meio eletrônico, às cópias de suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física, com as devidas retificações, apresentadas à Secretaria da Receita Federal,
utilizando-se do formulário Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física – IN TCU Nº 67 ;
OU
2. Preencher e apresentar o formulário Declaração de Bens e Rendas - IN TCU Nº 67.
Os citados formulários estão disponíveis em
\\S_SEAN17\Integracao\Publico\DA\DARH\Formulários.

ambiente

de

rede,

no

endereço:

Os agentes públicos não poderão apresentar cópia da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, em substituição aos mencionados formulários.
A Autorização de Acesso ou a Declaração de Bens e Rendas - DBR, referente ao exercício de 2012, anocalendário de 2011, deverão ser entregues, impreterivelmente, até o dia 11 de maio de 2012, nos Órgãos
de Pessoal das respectivas dependências, cujo responsável deverá acompanhar com rigor o cumprimento
do referido prazo, bem como assegurar o sigilo das informações contidas nos formulários que lhe forem
entregues.
Uma vez autorizado o acesso à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, não
haverá necessidade de renovação anual da autorização, podendo o agente público cancelar essa
autorização, passando a entregar o formulário de Declaração de Bens e Valores anualmente.
Os agentes públicos anteriormente mencionados, deverão anexar junto à Declaração de Bens e Rendas,
quando for o caso, a relação das funções, cargos comissionados e cargos de direção que porventura
exerçam ou tenham exercido, nos últimos 2 (dois) anos, em órgão colegiado ou instituições públicas ou
privadas, no Brasil ou no exterior.
Quanto aos profissionais isentos da apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, estes deverão preencher o formulário de Declaração
de Bens e Rendas, apondo a expressão “NADA A DECLARAR” nos campos correspondentes.
Para aqueles que estiverem com férias programadas ou outros afastamentos próximos à data estipulada,
deverão antecipar a entrega dos formulários, de maneira a evitar o descumprimento da legislação.
DA ADMISSÃO, DESIGNAÇÃO, DISPENSA OU EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO
Nos termos da NI - 7.01/E (DRH) e do MP - 18.05/E (APE) quando da admissão, designação, dispensa ou
exoneração de cargo em comissão, bem como por ocasião do desligamento, deverá ser apresentada versão
atualizada da Declaração de Bens e Rendas.
Os Órgãos de Pessoal não poderão formalizar atos de posse ou de entrada em exercício sem que haja a
prévia apresentação da Declaração de Bens e Rendas.
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A entrega da Declaração de Bens e Rendas, com a composição de patrimônio privado atualizado, visa
atender ao disposto no §1º, do art. 2º da Instrução Normativa TCU nº 67, de 06/07/2011, sendo
obrigatória, independentemente do fornecimento, em anos anteriores, da Autorização de Acesso à
Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física ou da própria Declaração de Bens e Rendas.
DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO OU DA DBR
A entrega da Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física – IN TCU Nº 67 ou da Declaração de Bens e Rendas - IN TCU Nº 67,
deverá ser realizada juntamente com o formulário “Comprovante de Entrega da Autorização de Acesso
aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física ou
da Declaração de Bens e Rendas”, o qual se encontra anexado aos citados documentos.
O órgão de Pessoal fornecerá ao empregado o comprovante de entrega, mediante recibo em segunda via e
ficará de posse da primeira via.
DA GUARDA E SIGILO DAS DECLARAÇÕES
Os responsáveis pelos Órgãos de Pessoal das dependências deverão adotar os seguintes procedimentos
para a guarda das declarações:
a.

verificar se todas as folhas foram entregues, com assinaturas em todas as páginas, como forma de garantia
ao empregado de que aquele foi o formulário fornecido pelo mesmo;

b.

providenciar a identificação e o lacre de forma individual, identificando cada envelope com a fixação
da 1ª via do Comprovante de Entrega da Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física ou da Declaração de Bens e
Rendas;

c.

mantê-los em processos devidamente formalizados e organizados, numerando-os sequencialmente;

d.

fornecer ao empregado o comprovante de entrega, mediante recibo em segunda via;

e.

manter índice dos formulários recebidos, sempre que possível informatizado, de forma a permitir a pronta
localização de qualquer deles pelo nome do empregado, pela data, pelo cargo, pelo Cargo em Comissão
ou pelo registro no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal (CPF);

f.

manter os formulários em arquivo específico, pelo prazo de 5 (cinco) anos após o desligamento do
empregado.
As informações apresentadas pelos agentes públicos serão acessadas somente pelos profissionais dos
órgãos de controle interno e externo para fins de análise da evolução patrimonial.
De acordo com o art. 12º da Instrução Normativa TCU nº 67, de 06/07/2011, o sigilo das informações
patrimoniais do agente público deverá ser preservado por todos que tenham acesso às Declarações,
inclusive profissionais dos órgãos de Pessoal e dos órgãos de controle interno e externo, ficando sujeito o
infrator, em caso de violação, às sanções penal, civil e administrativa previstas em lei.
DA DECLARAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS
Cada dependência encaminhará diretamente à Coordenação de Orientações e Normativos Trabalhistas –
RHTE-2, até o dia 18 de maio de 2012, impreterivelmente, declaração conforme modelo anexo,
devidamente assinada e datada pelo respectivo Superintendente, a qual, para agilizar o envio, poderá ser
digitalizada e encaminhada para o notes “Orientacoes Trabalhistas”, devendo o original ser enviado via
malote.
Os Superintendentes Regionais responsáveis pelos GNA’s deverão fazer constar, na referida declaração,
detalhadamente, que os profissionais lotados naquelas localidades específicas também entregaram as
devidas Autorizações de Acesso ou Declarações de Bens e Rendas.
Registre-se que a veracidade da declaração em comento é de inteira responsabilidade da dependência e
que a mesma faz parte da documentação exigida para aprovação das contas da Empresa junto ao Tribunal
de Contas da União – TCU.
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Ainda no exercício de 2012, esta Empresa realizou consultas a Secretaria de Controle Interno da
Presidência da República, a respeito de dúvidas que suscitaram relacionadas ao correto procedimento a
ser adotado por esta Empresa, conforme abaixo:


quando da admissão, designação, dispensa ou exoneração de cargo em comissão, questionando se uma
vez autorizado o acesso aos dados de Bens e Rendas não será necessário solicitá-los novamente em
nenhum outro momento, atendido por intermédio do PARECER/COAUD Nº 211/2012 (Ofício nº
520/2012/COAUD/CISET/SG-PR);



obrigatoriedade dos empregados que se encontram afastados ou cujos contratos de trabalho se encontrem
suspensos de entregarem a Declaração de Bens e Rendas ou a Autorização de Acesso aos Dados de Bens
e Rendas, atendido por intermédio do PARECER/COAUD Nº 473/2012 – OS 2012/0397 (Ofício nº
1124/2012/COAUD/CISET/SG-PR), ratificado no âmbito desta Empresa por meio do PARECER Nº
40/DJCN/2013.
Por fim, informa-se que os procedimentos resultantes das consultas realizadas a CISET/PR, serão
divulgados oportunamente no exercício de 2013 (ano-calendário de 2012). (Grifos do original).

505

Relatório de Gestão do exercício de 2012

10.4 DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV
DECLARAÇÃO
Eu, FLÁVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ, CPF
n° 539.009.521-91, Coordenadora de Revisão de Dados – CCPF-3, exercido na
Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – INFRAERO declaro
junto aos órgãos de controle interno e externo que estão cadastrados, por esta Unidade,
2293 (Dois mil, duzentos e noventa e dois) processos com todas as informações
referentes a contratos e instrumentos congêneres firmados em 2012 no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e 31 (trinta e um) Convênios
registrados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV,
conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas
correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília, 25 de março de 2013.

FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ
CPF nº 539.009.521-91
COORDENADORA DE REVISÃO DE DADOS/INFRAERO
Quadro A.10.6 – Declaração de Inserção e Atualização de Dados no SIASG e SICONV
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11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
11.1 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976
As Demonstrações Contábeis encontra-se no Anexo II.
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras do exercício social de 2012
Nota 1 – Contexto Operacional e Institucional
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero é uma empresa pública instituída
nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, organizada sob a forma de sociedade
anônima, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia
administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República SAC-PR. A Infraero tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e
comercialmente a infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea, prestar consultoria e
assessoramento em suas áreas de atuação e na construção de aeroportos, bem como realizar
quaisquer atividades correlatas ou afins que lhe forem conferidas pela SAC-PR.
Atualmente, administra 63 aeroportos, dos quais 37 são dotados de órgãos de navegação aérea
operados pela Empresa, 24 Grupamentos de Navegação Aérea – GNA e 38 Unidades Técnicas de
Aeronavegação – UTA, além de 31 terminais de logística de carga.
Opera, também, cinco (5) Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego
Aéreo – EPTA pertencentes a terceiros, mediante convênio ou contrato e tornou-se acionista dos
três (3) aeroportos concedidos pelo Governo Federal, Brasília, Guarulhos e Viracopos, por meio de
Sociedades de Propósito Específico (SPEs), com 49% do capital social de cada um. Nesta
proporção, participa da governança dos aeroportos concedidos com poder de decisão em temas
relevantes, que foram estabelecidos em acordos de acionistas firmados entre as partes. Esses três
aeroportos operam cerca de 30% dos passageiros, 57% das cargas e 19% das aeronaves do tráfego
aéreo brasileiro. Ressaltando-se que continuará responsável pela operação de navegação aérea em
Guarulhos e Viracopos.
O modelo de regulação das tarifas aeroportuárias e o reajuste anual utilizando-se do índice de
inflação IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE, deflacionado por um Fator-X de
produtividade esperada do setor, foi estipulado pela ANAC, agência reguladora da aviação civil e
da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, quando da publicação da Resolução nº 180 em 25 de
janeiro de 2011. Com a aplicação do Fator-X em 2012, as tarifas aeroportuárias sofreram um
reajuste de 4,4%.
O ano de 2012 foi o ano dos investimentos em modernização, adequação e expansão da
infraestrutura aeroportuária brasileira.
No que se refere aos investimentos realizados com recursos próprios em bens da União,
representados por obras e serviços de engenharia na construção, ampliação e modernização da
infraestrutura aeroportuária, a Empresa efetua tais registros para fins societários e fiscais como
despesa, haja vista que os aeroportos são bens públicos pertencentes à União (Art. 38 do Código
Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº 7.565, de 19/12/1986). Desse modo, a Infraero não registra tais
investimentos no seu Ativo Imobilizado, embora seja claro que os mesmos mantêm a capacidade de
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geração de resultados futuros. Além disso, inexiste termo de concessão entre a União e a Infraero,
que estabeleça condições relativas à atribuição de valor econômico aos investimentos realizados e
mecanismos de indenização em caso da substituição/retirada de aeroportos da Rede.
Os recursos provenientes do Adicional de Tarifa Aeroportuária – Ataero, destinam-se à aplicação
em melhoramentos, reaparelhamento, reforma, expansão e depreciação de instalações
aeroportuárias. Criado pela Lei nº 7.920, de 12/12/1989, sofreu alteração em 17/5/2012 com a
publicação da Lei nº 12.648, passando a constituir receita do Fundo Nacional de Aviação Civil –
FNAC. Sendo assim, em 2012, todo o valor arrecadado pela Infraero relativo ao Ataero, foi
repassado para o FNAC. Já o recurso remanescente, antes da alteração da Lei, foi investido em sua
totalidade. Ressalta-se que tais recursos não compõem o resultado da Empresa, sendo registrados no
passivo, como obrigação.
Adicionalmente, a Empresa mantém controle dos investimentos realizados nos aeroportos em
contas de Compensação.
Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas com base nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações – Lei nº 6.404/76, e incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis nº
11.638/07 e 11.941/09, complementadas por pronunciamentos, interpretações e orientações do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados por resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC.
Foi evidenciada na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL mais uma linha
que trata sobre o resultado abrangente conforme apresenta o item 106, alínea “a” do CPC 26.
A estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE foi alterada para alinhar a forma de
evidenciação da demonstração de acordo com o previsto no CPC 26. Foram suprimidas as linhas da
Receita Operacional Bruta com seu detalhamento e as deduções dos impostos Pasep e Cofins, para
atender ao item 8 do CPC 30, que dispõe sobre a forma da divulgação da receita, no qual devem ser
excluídos da mesma os eventos que não ocasionaram benefícios econômicos que tiveram origem
nas próprias atividades da Empresa.
Nota 3 – Principais Práticas Contábeis
Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações financeiras,
ressaltamos:
a) Apuração do Resultado
O resultado do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de competência,
que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos
períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente do recebimento ou do pagamento.
b) Moeda Funcional
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Infraero.
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c)

Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante
Os direitos e as obrigações são demonstrados pelos valores calculáveis e de realização,
incluindo os rendimentos, os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do
balanço, quando aplicáveis. A classificação do curto e longo prazo obedece aos artigos 179 e
180 da Lei nº 6.404/76, alterados pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09.

d) Caixa e Equivalentes de Caixa ou Disponibilidades e Aplicações Financeiras
São classificados como Caixa e Equivalentes de Caixa, os numerários em espécie, os depósitos
bancários disponíveis e as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a insignificante
risco de mudança de valor. Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são
demonstrados pelos seus valores líquidos.
e)

Contas a Receber
As contas a receber são avaliadas pelo custo menos as perdas estimadas, ou seja, pelo produto
final em dinheiro ou equivalente que se espera obter. São constituídas estimativas de perda para
a cobertura de valores incertos do recebimento que compõem a conta redutora de contas a
receber com base no Art. 9º da Lei nº 9.430/96, conforme quadro a seguir:

TIPO DE CRÉDITO

Sem garantia
Com garantia

VALOR POR
OPERAÇÃO
até R$ 5.000
acima de R$ 5.000
até R$ 30.000
superior a R$ 30.000
qualquer valor

VENCIMENTO

PROCEDIMENTO
JUDICIAL PARA
RECEBIMENTO

mais de 6 meses

Independente

mais de um ano

Independente

mais de um ano
mais de dois anos

Iniciado e mantido
Iniciado e mantido

Ainda podem ser registrados como perdas, créditos contra devedor declarado falido ou pessoa
jurídica declarada concordatária.
f)

Almoxarifado
Os itens existentes nos almoxarifados foram avaliados pelo custo médio de aquisição ou pelo
valor realizável líquido, dos dois, o menor. Por valor realizável líquido entende-se o preço de
venda estimado no curso normal dos negócios deduzido dos custos estimados para sua
conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda.

g) Investimentos
Os investimentos avaliados pelo método de custo estão corrigidos monetariamente até
31/12/1995, ajustados ao seu valor recuperável quando aplicável, bem como pela provisão para
prováveis perdas dos investimentos sem expectativa de recuperação ou rendimentos. Já o
investimento permanente de companhia aberta em coligadas, suas equiparadas e em
controladas, localizadas no país e no exterior, deve ser avaliado pelo método da equivalência
patrimonial – MEP, observadas as disposições do artigo 248 da Lei nº 6.404/76 e do
Pronunciamento Técnico CPC 18.
Equivalência patrimonial corresponde ao valor do investimento determinado mediante a
aplicação da porcentagem de participação no capital social sobre o patrimônio líquido de cada
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coligada, sua equiparada e controlada, retirando as parcelas dos lucros não realizados,
conforme cálculo a seguir:
Patrimônio Líquido da Investida
(-) Lucro-não-realizado
(=) Patrimônio Líquido Ajustado
(x) Percentual de Participação
(=) Valor Atual do Investimento
(-) Valor do Investimento Registrado
(=) Resultado de Equivalência Patrimonial

h) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, reduzido ao seu valor recuperável quando aplicável. O
imobilizado é submetido ao teste de recuperabilidade quando há indícios internos ou externos
de que pode estar desvalorizado. A depreciação foi calculada pelo método linear, e as taxas
foram estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bens.
i)

Intangível
Os ativos intangíveis são reconhecidos ao custo e podem ter vida útil definida ou indefinida. Os
ativos intangíveis com vida útil indefinida a partir de 1/1/2009 não são mais amortizados. Os
ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de forma sistemática ao longo da sua
vida útil estimada e são submetidos ao teste de recuperabilidade quando há indícios internos ou
externos de que podem estar desvalorizados.

j)

Valor Recuperável de Ativos (“Impairment”)
O imobilizado e outros ativos não circulantes, quando julgados necessários, são submetidos ao
teste de recuperabilidade para se identificar perdas por “impairment” anualmente ou quando
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser
recuperado. A perda por “impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do
ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o menor entre o preço líquido de venda e o valor em
uso de um ativo.

k) Perdas em Sentenças Judiciais
As perdas em sentenças judiciais são constituídas pelas ações judiciais transitadas em julgado
em fase de execução.
l)

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
O Imposto de Renda sobre o Lucro Real e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foram
calculados anualmente pelas alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das
demonstrações financeiras. Os impostos diferidos são reconhecidos em função das diferenças
intertemporais, prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social, quando aplicável.

m) Estimativa
Na elaboração das demonstrações financeiras da Empresa, é necessário utilizar estimativas para
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da
Empresa incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do Ativo
Imobilizado, provisão necessária para realização dos ativos, passivos contingentes,
determinações de provisão para o imposto de renda e outros similares. Os resultados reais podem
apresentar variações em relação a essas estimativas.
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n) Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Empresa e sua
distribuição durante determinado período e é apresentada pela Infraero, conforme requerido pela
legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras. A DVA foi
preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de
preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas na NBC TG 09 –
Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela
Empresa, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes
sobre a mesma, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa),
pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e
serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos das
perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e o valor adicionado
recebido de terceiros (receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a
distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de
terceiros e remuneração de capitais próprios.
Nota 4 – Informações para Efeito de Comparabilidade
Em 2012 foram adotadas algumas mudanças na apresentação das demonstrações financeiras.
Dessa forma, foram efetuadas reclassificações nos saldos de 31/12/2011, visando facilitar a
comparabilidade com as demonstrações financeiras de 31/12/2012.
a) Demonstração do Resultado do Exercício
(i) Na Demonstração do Resultado do Exercício foi realizado o DE-PARA na demonstração
de 2011 para abertura do PDITA/PDVI – Programas de Desligamento, conforme a seguir:
(Em R$ mil)

DESCRIÇÃO
RECEITA LÍQUIDA
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO OPERACIONAL BRUTO

Notas

2011
Ajustado

2011

25

DESPESAS OPERACIONAIS
Planejamento e Orientação Técnico-Operacional
Administrativas
Comerciais
LUCRO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO
PDITA / PDVI

Diferença

3.531.222
(2.442.933)
1.088.289

3.531.222
(2.440.836)
1.090.386

(2.097)
2.097

(719.005)
(207.272)
(460.437)
(51.296)

(718.991)
(207.259)
(460.435)
(51.296)

(15)
13
2
-

372.378

374.490

2.112

-

(2.112)

(2.112)

b) Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
(i) Alteração da nomenclatura da Demonstração dos Fluxos de Caixa para Demonstração dos
Fluxos de Caixa pelo Método Indireto – DFC.
(ii) No Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais foi realizado o DE-PARA abaixo em
decorrência desses grupos de contas serem controlados por contas contábeis do Ativo e
Passivo:
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DE:

a) Resultado Líquido Ajustado
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
Provisão para Contingências Trabalhistas e Cíveis
Sentenças Judiciais - Perdas
PARA:

b) (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
c) Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo
Provisão para Contingências Trabalhistas e Cíveis
Sentenças Judiciais - Perdas

(iii) Foi criado o grupo de contas da Previdência Complementar – Infraprev de 31/12/2011,
visando facilitar a comparabilidade com a demonstração financeira anual de 31/12/2012,
conforme a seguir:
(Em R$ mil)

DESCRIÇÃO

2011

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
c) Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Obrigações Sociais
Outras Contas a Pagar
Provisão para Contingências Trabalhistas e Cíveis
Sentenças Judiciais - Perdas
Previdência Complementar - Infraprev

2011 Ajustado

176.036
77.539
28.114
21.073
10.276
30.227
8.806
-

176.036
77.539
28.114
19.729
10.276
30.227
8.806
1.344

Diferença

(1.344)
1.344

c) Demonstração do Valor Adicionado
(i) Foi ajustada a conta de “Despesas Financeiras” para o grupo “Distribuição do Valor
Adicionado”:
(Em R$ mil)

DESCRIÇÃO
Insumos Adquiridos de Terceiros
- Outras Desp. Operacionais e Canc. Rec.
Distribuição do Valor Adicionado
- Despesas Financeiras

2011

2011 Ajustado

Diferença

(45.312)
(45.312)

(31.774)
(31.774)

(13.538)
(13.538)

-

13.538
13.538

13.538
13.538

d) Caixa e Equivalentes de Caixa
(i) A partir de 31/12/2012, foram adotas algumas mudanças na apresentação da Nota 5 –
Caixa e Equivalentes de Caixa. Foram separados os Numerários em Trânsito do Banco, o
Convênio com o Ministério do Turismo do FAE (Fundo Extramercado), bem como a
transferência do Saldo do Banco Nossa Caixa S/A Poupança TCCA – SP para o Banco do
Brasil S/A Poupança TCCA – SP, em virtude do Banco do Brasil S/A ter comprado o Banco
Nossa Caixa S/A.
(ii) Dessa forma, foram efetuadas reclassificações nos saldos de 31/12/2011, visando
facilitar a comparabilidade com a demonstração financeira anual de 31/12/2012:
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(Em R$ mil)

2011
Ajustado

2011

Diferença

2.261

2.261

Caixa e Fundo Fixo

481

481

-

Numerários em Trânsito

-

357

357

Caixa, Banco e Numerários em Trânsito

Banco
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
Banco do Brasil S/A Extramercado Exclusivo - FAE

-

1.780

1.423

(357)

1.304.485

1.304.485

-

1.289.023

1.255.998

(33.025)

-

33.025

33.025

Banco do Brasil S/A Extramercado - Conv. Est. Bahia

1.620

1.620

-

Banco do Brasil S/A Poupança TCCA - RJ

1.502

1.502

-

Banco do Brasil S/A Poupança TCCA - Florianópolis

1.603

1.603

-

Banco do Brasil S/A Poupança TCCA - SP

5.183

10.737

5.554

Banco do Brasil S/A Poupança TCCA - Vitória

-

-

-

Banco Nossa Caixa S/A Poupança TCCA - SP

5.554

-

(5.554)

Banco do Brasil S/A Extramercado Exclusivo - Conv. MTUR

TOTAL

1.306.746

1.306.746

-

Nota 5 – Caixa e Equivalentes de Caixa

(Em R$ mil)

2012
Caixa, Banco e Numerários em Trânsito
Caixa e Fundo Fixo
Numerários em Trânsito
Banco
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
Banco do Brasil S/A Extramercado Exclusivo - FAE
Banco do Brasil S/A Extramercado Exclusivo - Conv. MTUR
Banco do Brasil S/A Extramercado - Conv. Est. Bahia
Banco do Brasil S/A Poupança TCCA - RJ
Banco do Brasil S/A Poupança TCCA - Florianópolis
Banco do Brasil S/A Poupança TCCA - SP
Banco do Brasil S/A Poupança TCCA - Vitória
Infraeropar

2.956

2011
2.261

371

481

37

357

2.548

1.423

268.005

1.304.485

217.651

1.255.998

35.409

33.025

1.737

1.620

-

1.502

864

1.603

11.261

10.737

44
1.039

TOTAL

270.961

1.306.746

A Infraero, em 2012, apresentou disponibilidade de R$ 270.961 mil. Por ser Empresa Pública
realiza as aplicações por intermédio do Banco do Brasil S/A, conforme estabelece a Resolução nº
3.284, de 25/5/2005, alterada pela Resolução nº 4.034 de 30/11/2011, do Banco Central do Brasil,
nos Fundos de Investimento a Curto Prazo Extramercado.
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A Infraero não possui aplicação em mercados derivativos e todas as aplicações financeiras são de
liquidez imediata.
Foram realizadas aplicações em conta poupança em nome da própria Infraero para atender aos
Termos de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA assinados com o Instituto Estadual
do Ambiente do Rio de Janeiro, Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, com a Fundação do
Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina e com a Secretaria do Meio Ambiente do estado do
Espírito Santo. A utilização desses recursos é exclusivamente para atender ao licenciamento
ambiental de empreendimentos, conforme trata o Art. 36, da Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000.
Nota 6 – Contas a Receber
Em 31/12/2012, o saldo do grupo Contas a Receber da Infraero apresentava a seguinte composição:
(Em R$ mil)

Vincendas
a) Faturamento Corrente - Diversos
b) Acordos Administrativos - Diversos
c) Faturas pendentes de liquidação aguardando
confirmação de créditos
Vasp

Curto Prazo
427.014
298.199
844

2012
Longo Prazo
20
0
20

Total
427.034
298.199
864

127.971

0

127.971

0

Vencidas
a) Cobrança Administrativa
b) Cobrança suspensa por Liminar, já revogada VARIG (extraconcursal)
c) Encaminhada à Procuradoria Jurídica
Varig - dívida securitizada (Proc. Rec. Judicial)
Vasp - dívida securitizada (Proc. Rec. Judicial)
d) Cobrança Judicial
Varig - ação monitória
Vasp - ação ordinária (tarifa de embarque)
Vasp - ação monitória (receitas comerciais)
Vasp - cheques devolvidos
Transbrasil
Laselva
Associação Aeroviários Guarulhos
Aeroperu
Ações Judiciais - Diversos
Diversos - Ações Ordinárias de Cobrança

440.809
320.328

TOTAL

867.823

120.481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
334.082
385
0
285.196
144.260
140.936
48.501
0
0
3713
0
0
4.789
7.547
0
0
32.452
334.102

0

Curto Prazo
468.685
343.846
179

2011
Longo Prazo
46
0
46

Total
468.731
343.846
225

124.660

0

124.660

0

774.891
320.713

288.853
182.367

120.481

106.486

285.196
144.260
140.936
48.501
0
0
3713
0
0
4.789
7.547
0
0
32.452
1.201.925

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757.538

0

0

503.652
0

792.505
182.367

0

106.486

280.885
139.971
140.914
222.767
95.306
14.612
29.252
452
7.712
21.823
9.392
6.519
0
37.699
503.698

280.885
139.971
140.914
222.767
95.306
14.612
29.252
452
7.712
21.823
9.392
6.519
0
37.699
1.261.236

Conforme sugerido na Decisão nº 951/99 – Plenário e no Acórdão nº 3.168/06 – TCU – 2ª Câmara,
do Tribunal de Contas da União – TCU, seguem os esclarecimentos adicionais:
a) VARIG
Em 2012, não houve alteração na situação das empresas Varig, Rio Sul e Nordeste que
estavam em processo de recuperação judicial desde o ano de 2005 (Processo nº
2005.001.072887-7). A dívida do Grupo Varig (operacional e comercial) está sendo cobrada
mediante ações judiciais, com pedidos de reservas de créditos. A dívida securitizada
encontra-se habilitada. Em 2010, o Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de
Janeiro, acolhendo pedido do Administrador de autofalência, decretou a falência das
empresas S/A – Viação Aérea Rio-Grandense, Rio Sul Linhas Aéreas S/A e Nordeste Linhas
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Aéreas S/A e determinou o aproveitamento do quadro de credores da recuperação judicial. A
decisão da falência foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O
processo de falência apresenta tramitação normal, em fase de nomeação de perito para
proceder à avaliação dos bens da massa falida.
b) VASP
Permaneceu também inalterada a situação da Viação Aérea São Paulo S/A – Vasp em 2012.
O Processo de Recuperação Judicial nº 583.00.2005.070715-0, em curso na 1ª Vara de
Falência e Recuperação Judicial do Foro Central Cível da Capital do Estado de São Paulo,
foi convolado em falência em 4/9/2008. Os créditos da Infraero decorrentes de concessões
de uso de áreas, tarifas aeroportuárias e dívida securitizada estão sendo cobrados por meio
de ações judiciais (Ação de Execução nº 98.0030423-1; Ação Monitória nº 98.039643-8;
Ação Ordinária de Cobrança nº 2004.61.00.034191-0; Ação de Execução nº
2005.61.00.011117-9). Existem decisões favoráveis à Infraero e houve pedidos de reserva
de créditos nos autos do processo da falência.
c) TRANSBRASIL
A dívida da Transbrasil Linhas Aéreas S/A continuou sem perspectiva de recebimento em
2012. Aquela empresa teve sua falência decretada no ano de 2002 pelo Juízo da 19ª Vara
Cível do Foro Central da Capital de São Paulo (Processo nº 583.00.2001.079104-3). A
Infraero promove, perante o poder judiciário, ações judiciais com vistas ao recebimento de
seus créditos decorrentes de contratos de concessão de uso de área e retomada das áreas
ocupadas nos aeroportos (Processos nos 2002.34.00.006935-3, 2002.34.00.011007-0 e
2002.34.00.013223-7), bem como visando ao recebimento de créditos de tarifas
aeroportuárias (Ações de Execução nº 2002.34.00.022948-1 e 2002.61.00.009677-3; Ação
Ordinária nº 2002.61.00.009675-0). Já existem decisões favoráveis à Infraero. A reserva dos
créditos cobrados foi requerida junto ao processo falimentar. Os créditos das execuções já
foram habilitados.
d) BRA
A situação em 2012 permaneceu inalterada. A BRA Transportes Aéreos S/A encontra-se em
processo de recuperação judicial nº 583.00.2007.255180-0, perante a 1ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo. Os créditos da Infraero foram
habilitados. O plano de recuperação apresentado pela BRA foi aprovado pela assembleia dos
credores em 29/8/2008. O processo encontra-se em andamento sem o pagamento a qualquer
credor até o momento.
e) LASELVA
Foi celebrado um Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento no dia 27
de junho de 2012, entre a Infraero e a referida empresa, para a quitação dos débitos
referentes aos contratos dispostos do Termo de Confissão de Dívida.
f) Registre-se a existência de outras ações judiciais que versam sobre a cobrança de débitos
pela utilização de áreas cedidas e de tarifas aeroportuárias e de navegação aérea, devidas por
concessionários e companhias aéreas, cujos processos encontram-se em curso perante o
Poder Judiciário, havendo algumas ações sem decisão judicial e outras com decisão de
mérito em primeira instância favorável à Infraero, em grau de recurso.
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g) O processo referente ao valor a receber no montante de R$ 14.207 mil, relativo a
pagamentos correspondentes à obra contratada pelo TC nº 102-EG/98/0010, no Aeroporto
Internacional de Fortaleza – Pinto Martins (CE), nos exercícios de 2001 e 2002, aguarda
julgamento do TRF-1. A Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas movida pela
Infraero, em curso na 20ª Vara Federal do Distrito Federal (Processo nº 2003.34.00.0434214), na qual foi proferida sentença, em 7/10/2009, homologando o laudo pericial realizado
judicialmente, encontra-se no aguardo de julgamento de apelação interposta pela Infraero. A
Tomada de Contas Especial instaurada no Tribunal de Contas da União (Processo nº
015.546/2004-6) encontra-se sobrestada por decisão daquela Corte de contas.
h) Constam valores a receber das Concessionárias, a título de reembolso, pelos custos e
encargos trabalhistas e previdenciários relacionados aos empregados alocados no Aeroporto
que continuam na condição de contratados da Infraero, conforme cláusula 2.22.3 do
Contrato de Concessão dos Aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos.
(Em R$ mil)

Empregados Cedidos
206
527
1.059

Brasília
Campinas
Guarulhos
Total

Valores
3.233
5.667
11.187

1.792

20.087

Ainda, em face das concessões desses Aeroportos, foram repassados os estoques de
materiais de consumo, valorados pelo método da média ponderada.

(Em R$ mil)

Estoques - Materiais
de Consumo
Brasília

3.008

Campinas

4.499

Guarulhos

1.315

Total

8.822

Nota 7 – Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
A provisão de R$ 181.913 mil no curto prazo e R$ 314.852 mil no longo prazo foi constituída para
fazer face a eventuais perdas na realização dos créditos classificados no grupo Contas a Receber,
incluindo as dívidas vencidas em processo de negociação e em cobranças judiciais. O montante é
considerado pela administração como suficiente para cobrir eventuais perdas na realização desses
ativos. A provisão foi calculada observando-se os aspectos fiscais da Lei nº 9.430/96 e a conjuntura
econômica.
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(Em R$ mil)

2012
Curto Prazo

2011
Longo Prazo

Curto Prazo

Longo Prazo

VASP

80.831

144.567

81.934

185.240

VARIG
TRANSBRASIL
LASELVA
DEMAIS

73.642
0
320
27.120

144.261
4.571
2.512
18.941

74.950
0
0
25.250

234.859
7.464
19.118
39.218

TOTAL

181.913

314.852

182.134

485.899

A movimentação ocorrida nas Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa, em 2012, foi
de R$ 221 mil no curto prazo e de R$ 171.047 mil no longo prazo. As baixas ocorrem quando o
sistema reconhece os recebimentos dos boletos ou o seu cancelamento.
(Em R$ mil)

Saldo Inicial
31/12/2011
182.134
485.899
668.033

Curto Prazo
Longo Prazo
TOTAL

Adições
3.258
34.235
37.493

Transferências

Saldo Final
31/12/2012
181.913
314.852
496.765

Baixas

(3.479)
3.479

0
(208.761)
(208.761)

0

Nota 8 – Impostos a Recuperar
A conta de Impostos a Recuperar, no montante de R$ 156.297 mil, compreende créditos tributários
de curto prazo, recuperáveis, provenientes de retenções na fonte, apuração de saldos negativos de
IRPJ,
entre
outros.
(Em R$ mil)

Impostos e Contribuições a Recuperar

2012

2011

Impostos e Contribuições Federais – Lei nº 9.430/96

29.768

22.699

Saldo Negativo do IRPJ

80.064

25.311

Saldo Negativo da CSLL

26.204

4.846

IRPJ pago por Estimativa

0

0

CSLL pago por Estimativa

0

0

1.269

1.269

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica

654

623

CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido

606

575

IPMF – Imposto sobre Movimentação Financeira

0

0

PASEP – Progr. de Integ. Social e de Formação do Patr. do Servidor Público

280

280

INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

COFINS – Contribuição para Seguridade Social

399

67

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

5

5

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicações

0

0

PASEP a Recuperar – Lei n° 10.637/02

4.955

452

COFINS a Recuperar – Lei n° 10.637/02

12.093

0

156.297

56.127

TOTAL
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Nota 9 – Almoxarifado

(Em R$ mil)

2012
Estoque Infraero

2011

57.046

69.135
1.092

Faturas a Apropriar

1.690
(80)

Materiais em Trânsito Infraero

1.123

386

59.778

70.781

1.718

2.517

Importações em Andamento

Infraero
Estoque União
Materiais em Trânsito União
União
TOTAL

168

3

3

1.721

2.520

61.499

73.301

A Infraero possui 27 almoxarifados, que estão localizados nas principais capitais do Brasil com a
finalidade de minimizar os custos com logística. O critério de valoração dos estoques utilizado pela
Infraero é o custo médio ponderado, sendo observado que, em 2012, não houve necessidade de
reduzir o valor de custo dos estoques para o valor realizável líquido. Não houve valores registrados
em outras contas do ativo e materiais obsoletos e/ou inservíveis, pois são realizados inventários
periódicos em conjunto com as áreas técnicas, visando à identificação de tais materiais.
Em 2012, o Almoxarifado era composto por:
(Em R$ mil)

Materiais para Manutenção
Uniformes e Acessórios
Expedientes e Embalagens
Peças e Acessórios para Veículos
Sinalização, Segurança e Proteção
Cine, Foto, Vídeo e Som
Diversos
TOTAL

Infraero
39.956
9.236
3.276
2.092
684
843
959
57.046

União
1650
0
0
43
0
3
22
1.718

Tendo em vista a concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Campinas, foi realizado o
repasse dos materiais de consumo necessários para o andamento das Atividades dos Aeroportos no
montante de R$ 8.822 mil sendo R$ 4.499 mil de Guarulhos, R$ 3.008 mil de Brasília e R$ 1.315
de Campinas.
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Nota 10 – Investimentos
Os investimentos, no valor líquido de R$ 365.417 mil, correspondem, aos custos de aquisição após
provisão para perdas na realização. Foram adquiridos, em 2011, terrenos do Comando da
Aeronáutica no Sítio Aeroportuário de Belo Horizonte - Pampulha no valor de R$ 70.503 mil, que
até a conclusão do Plano Diretor do aeroporto, ficará registrado neste grupo na conta de Imobilizado
Não Destinado a Uso.

(Em R$ mil)

2012
Ações e Incentivos Fiscais
Obras de Arte
Participações em Fundos
Participações SPE - Campinas
Participações SPE - Brasília
Participações SPE - Guarulhos
Perdas com Equivalência Patrimonial
Imobilizado Não Destinado a Uso
Total dos Investimentos
( - ) Provisão para Perdas
TOTAL

2011

26.575

26.575

1.527

1.556

397

397

155.351

0

50.384

0

173.132
(90.875)

0
0

70.503

70.503

386.994
(21.577)

99.031
(21.577)

365.417

77.454

Conforme descrito na Nota 31, no exercício de 2012 foram investidos pela Infraero, a título de
aporte de capital, R$ 378.867 milhões nas Sociedades Propósito Específico (SPE) de Brasília,
Guarulhos e Campinas, correspondendo a 49% do capital social. Tais investimentos foram
avaliados pelo MEP, considerando o período-base novembro, conforme faculta a Lei 6.404/76 em
seu artigo 248, inciso I.
Período

30/11/2012
GUARULHOS S.A.

30/11/2012
INFRAMÉRICA BSB

30/11/2012
VIRACOPOS S.A.

(Em R$ mil)

Total

PL
Lucros nãorealizados (-)
% da Participação
Total do Investimento
Valor Contábil do Investimento (-)

288.923
0
49%
141.572
173.132

18.156
0
49%
8.896
50.384

280.660
0
49%
137.523
155.351

587.739
0
49%
287.991
378.867

Resultado da Equivalência Patrimonial

(31.560)

(41.488)

(17.827)

(90.875)

Ademais, essas demonstrações das Sociedades de Propósito Específico (SPEs) deverão, no prazo de
120 dias contados do encerramento do exercício, ser devidamente auditadas pelas empresas de
auditoria independente.
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Nota 11 – Imobilizado
(Em R$ mil)

Taxa de Depreciação Anual

Custo

Bens de Uso Geral
Terrenos
Computadores e Periféricos
Edificações e Instalações
Equip. Eletrônicos e Eletromecânicos
Móveis e Utensílios
Outras Imobilizações
Veículos
Subtotal
Imobilização em Andamento

20%
4%
10%
10%
0 a 20%
20%

TOTAL

2012
Depreciação
Acumulada

2011
Valor
Líquido

Valor
Líquido

15.077

0

15.077

15.077

207.637
33.052
250.928
153.538
5.465
242.758
908.455
174.079

(131.432)
(16.915)
(108.959)
(55.171)
(3.527)
(166.690)
(482.695)
0

76.205
16.137
141.968
98.367
1.938
76.068
425.760
174.079

84.138
29.151
129.199
61.920
2.235
76.747
398.467
141.645

(482.695)

599.839

1.082.533

540.112

A movimentação do ativo imobilizado até 31/12/2012 está demonstrada a seguir:
(Em R$ mil)

Saldo Inicial
31/12/2011

Adição

Depreciação

Baixa

Saldo Final
31/12/2012

Bens de uso geral

540.112

211.604

(87.655)

(64.222)

599.839

TOTAL

540.112

211.604

(87.655)

(64.222)

599.839

A Infraero realizou, em 2012, o teste de recuperabilidade dos valores registrados no ativo
imobilizado utilizando como critério o fluxo de caixa descontado, por não existir, no Brasil,
mercado ativo para a maioria dos bens do segmento de aeroportos. Com base nas premissas
utilizadas (taxa de desconto TJLP/PIB/Taxa de Câmbio, e prazo de 7 anos) chegou-se ao valor
presente dos fluxos de caixa futuros, superior ao valor líquido do ativo imobilizado e intangível na
ordem de aproximadamente R$ 25.763 mil, não ensejando o reconhecimento de perdas de valor
decorrentes de ajustes de variação patrimonial.
A revisão da vida útil dos bens foi realizada durante os trabalhos relativos ao inventário anual de
bens de 2012, para os bens com valor contábil (custo menos depreciação) superior a R$ 60 mil, não
sendo identificadas alterações relevantes que demandassem adequações na vida útil dos bens.

Resultados Financeiros

Período de Análise
Valor Presente Líquido
Custo de Capital - TJLP
Taxa de Retorno do Investimento (TIR)
Prazo de Recuperação do Ativo

7 anos
25.763
5,50%
6,23%
7,94
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Nota 12 – Intangível

(Em R$ mil)

Término da Amortização
Software
Marcas, Direitos e Patentes

2011 a indeterminado
Indeterminado

Subtotal
Software em Desenvolvimento

110.791
413

2012
Amortização
Acumulada
(79.454)
(194)

31.337
219

2011
Valor
Líquido
32.467
274

111.204

(79.648)

31.556

32.741

1.100

0

1.100

1.050

112.304

(79.648)

32.656

33.791

Custo

Indeterminado

TOTAL

Valor Líquido

São registrados ao custo de aquisição deduzido da amortização calculada pelo método linear
durante a vida estimada, sendo revisada anualmente.
O valor do intangível, em 2012, foi de R$ 32.656 mil, deduzida a amortização acumulada no valor
de R$ 3.379 mil, conforme movimentação no quadro a seguir:
(Em R$ mil)

Intangível
TOTAL

Saldo Inicial
31/12/2011
33.791
33.791

2.244

(3.379)

Saldo Final
31/12/2012
32.656

2.244

(3.379)

32.656

Adição/Baixa

Amortização

Nota 13 – Recursos de Terceiros – Vinculados a Investimentos
Os Recursos de Terceiros – Vinculados a Investimentos no montante de R$ 66.765 mil estavam
constituídos, principalmente, pelos seguintes valores:
a) R$ 30.261 mil, relativos a convênios firmados entre a Infraero e entes da Administração
Pública Direta, destinados à ampliação e modernização de aeroportos.
b) R$ 33.066 mil relativos ao Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC. A Medida Provisória
nº 551, de 22/11/2011, convertida na Lei nº 12.648, de 17/5/2012, definiu que, a partir de
10/1/2012, a parcela correspondente ao aumento concedido pela Portaria nº861/GM2 de
9/12/1997 às Tarifas de Embarque Internacional, bem como o Adicional Tarifário,
constituem receita própria do Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC. Em 2012 foram
arrecadados R$ 1.981.223 e repassados R$ 1.951.720.
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c) Os recursos provenientes do Adicional de Tarifa Aeroportuária – Ataero, a partir de
10/1/2012, com a mudança instituída pela Lei nº 12.648, de 17/5/2012, passaram a constituir
receita própria do FNAC. Em 2012 o saldo remanescente antes da alteração da Lei foi
investido em sua totalidade.
O quadro a seguir demonstra o detalhamento dos ingressos e dos dispêndios do Ataero, FNAC e dos
convênios no período:
(Em R$ mil)

2012

Ataero

INGRESSOS
Receitas
Recursos
Financeiras
44.684
47.258

FNAC

1.981.223

Convênios
Ministério do Turismo
Governo Estado da Bahia
Demais Recursos
TOTAL

3.563

DISPÊNDIOS
Investimentos/ Tributos/Desp.
Repasses
Financeiras
806.739
(11.615)
1.951.720

2012

2011

0

703.182

0

33.066

0

0

(626)

(3.128)

0

30.261

27.760

0

(775)

(3.159)

0

28.529

26.145

0

148

55.615
2.081.522

31

0

1.732

1.615

54.706

0

3.438

2.529

2.810.038

(11.615)

0
50.196

66.765

733.471

Nota 14 – Recursos de Terceiros – Comando da Aeronáutica
Os Recursos para o Comando da Aeronáutica são compostos, principalmente, pelas taxas de
ocupação cobradas de empregados da Infraero sobre imóveis de propriedade da União sob a
responsabilidade e guarda da Infraero. Em 2012 representaram R$ 2.690 mil.
Nota 15 – Recursos de Terceiros – Tesouro Nacional
A Medida Provisória nº 551, de 22/11/2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.648, de
17/5/2012, definiu que, a partir de 10/1/2012, a parcela correspondente ao aumento concedido pela
Portaria nº 861/GM2 de 9/12/1997 às Tarifas de Embarque Internacional, bem como o Adicional
Tarifário, constituem receita própria do Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC. Foram
arrecadados no período R$ 31.163 mil e repassados R$ 39.487 mil.
Nota 16 – Tributos a Recolher
(Em R$ mil)

Tributos a Recolher

2012

2011

INSS sobre Folha

28.378

27.302

IRRF

29.314

26.522

Impostos e Contrib. Federais Retidos - Lei nº 9.430/96

27.891

26.278

COFINS

3.102

16.528

FGTS

10.729

10.046

INSS Retido

12.193

13.402

7.870

9.035

ISS
PASEP

2

CIDE
TOTAL

0

0

8

119.479

129.121
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A Infraero não recolhe aos municípios, onde administra aeroportos, o Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS por prestar serviço público federal em nome da União; também não
recolhe o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, pertinente aos sítios
aeroportuários, porquanto se constituem propriedades da União Federal. A tese da imunidade
tributária está em consonância com diversos doutrinadores renomados, consoante consultas
realizadas pela Infraero, e tem sido reconhecida por Juízes Federais de Primeira Instância de
diversos estados brasileiros.
Os Tribunais Regionais Federais, bem como o Supremo Tribunal Federal, em julgamentos de
mérito, também reconheceram a tese da imunidade intergovernamental recíproca prevista na alínea
“a”, do inciso VI, do artigo 150 da Constituição Federal.
A Infraero, amparada na citada tese da imunidade tributária, também tem buscado junto ao Supremo
Tribunal Federal a Declaração de Inexistência de Relação Jurídica Tributária em face de diversas
municipalidades, no sentido de inibir ações tendentes a tributar os serviços prestados e o patrimônio
administrado pela Empresa.
Considerando que a discussão da imunidade tributária da Infraero vem se firmando positivamente
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Diretoria Executiva decidiu por não realizar
provisão de possíveis perdas nas ações fiscais.
Nota 17 – Benefícios Concedidos a Empregados
a) Entidade Fechada de Previdência Complementar
a.1) Infraprev
A Infraero é a patrocinadora do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev, uma
entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, que tem por finalidade
suplementar aos participantes da instituição e seus beneficiários os benefícios a eles
assegurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como promover seu
bem-estar social.
Os recursos que o Instituto dispõe para seu funcionamento são representados por
contribuições de sua patrocinadora, participantes, assistidos e autofinanciados, e dos
rendimentos resultantes das aplicações desses recursos.
O Infraprev possui três planos de previdência: dois de Benefício Definido e um de
Contribuição Variável (Plano CV), que é o que detém o maior número de participantes. A
partir da implantação do Plano de Contribuição Variável, em dezembro de 2000, somente
este plano está aberto à entrada de novos participantes.
No ano de 2012, foi assinado o Convênio de Adesão da Associação Nacional de
Empregados da Infraero (Anei) ao Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev). O
Plano Associativo Infraprev I – PAI-I (Anei), novo plano de benefícios do Instituto, garante
uma renda adicional que pode ser usada para aposentadoria ou para realizar um investimento
de curto, médio ou longo prazo. O valor do benefício é o resultado da soma das
contribuições mensais, acrescido do retorno dos investimentos do Infraprev. Com esse
convênio, a Anei passa a ser instituidora do Plano Associativo Infraprev I, proporcionando
aos empregados da Infraero, que fazem parte da Associação, a possibilidade de seus
dependentes contribuírem para um Plano de Previdência administrado pelo Infraprev.
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O número de participantes do Infraprev em 31/12/2012 era de 14.127, sendo 12.240 ativos e
1.846 assistidos, distribuídos da seguinte maneira:

Categoria
Ativo - Infraero
Autopatrocinado
Em BPD¹
Assistido²
TOTAL

Plano BD I

Plano BD II

Plano CV

Plano ANEI

Soma

59

4

12.126

51

12.240

1

0

32

0

33

0

0

8

0

8

73
133

9
13

1.764
13.930

0
51

1.846
14.127

BPD¹ - Benefício Proporcional Diferido
Assistido² - Não estão contemplados os pensionistas, que são considerados partes beneficiárias de
participantes falecidos.

Conforme relatório da empresa de atuária independente, o fundo, em 31/12/2012,
encontrava-se economicamente equilibrado, com patrimônio de R$ 2.282.864 mil,
distribuído da seguinte forma:
a.1) Plano I de Benefício Definido – patrimônio avaliado em R$ 72.286 mil; existindo
provisões matemáticas a constituir no valor de R$ 5.678 mil, a ser amortizado em 4 anos. As
contribuições extraordinárias serão efetuadas pelos participantes e pela patrocinadora, até o
valor total das contribuições efetuadas pelos participantes ativos. Os ativos contribuem com
4,72% em função dos salários de contribuição e os assistidos com 5,44% do valor do
benefício pago pelo Infraprev.
a.2) Plano II de Benefício Definido – patrimônio avaliado em R$ 10.688 mil; existindo
provisões matemáticas a constituir no valor de R$ 111 mil, a ser amortizado em 5 anos, a
razão de 3,55% para a patrocinadora e percentual calculado de acordo com os fatores
específicos para cada participante, do montante dos salários de contribuição.
a.3) Plano de Contribuição Variável – patrimônio avaliado em R$ 2.199.870 mil; existindo
provisões matemáticas a constituir no valor de R$ 36.232 mil, referente a Contribuições
Amortizantes por serviços passados, a ser amortizado em 8 anos, com uma parcela mensal
equivalente a R$ 459 mil. O Patrimônio para Cobertura deste Plano encerrou o ano em R$
2.094.361 mil, demonstrando que o plano está superavitário mesmo antes da Contribuição
Amortizante. Dessa forma, foi reconhecido no balanço patrimonial da Infraero a provisão
matemática a constituir no valor de R$ 36.232, conforme descrito na nota Passivo Atuarial:
Provisões Matemáticas a Constituir – Plano CV .
a.4) Plano Anei – patrimônio avaliado em R$ 20 mil; não existindo provisões matemáticas a
constituir.
A composição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos dos Planos do Infraprev na
posição de 31/12/2012 se apresentavam da seguinte forma:
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(Em R$ mil)

Plano BD I

Plano BD II

PATRIMÔNIO SOCIAL

72.286

10.688

2.199.870

20

2.282.864

PATRIMÔNIO PARA COBERTURA DO PLANO

65.126

9.666

2.094.361

20

2.169.173

PROVISÕES MATEMÁTICAS

66.819

7.947

2.090.763

20

2.165.549

35.135

4.039

592.688

0

9.410

0

9.410

0

622.452

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
- Contribuição Definida
- Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização
BENEFÍCIOS A CONCEDER
- Contribuição Definida
- Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado
- Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (--)

0

EQUILÍBRIO TÉCNICO

Plano ANEI

Soma

631.862

35.135

4.039

583.278

37.363

4.019

1.534.306

20

1.575.708

1.279.375

20

1.279.395

0

0

36.572

3.881

790

139

(5.678)

- Serviço Passado (--)
- Déficit Equacionado (--)

0

Plano CV

0

0

40.453

254.931

0

255.860

(111)

(36.232)

0

(42.021)

(111)

(36.232)

0

(36.343)

(5.678)

(5.678)

(1.694)

1.719

3.599

0

3.624

(1.694)

1.719

3.599

0

3.624

0

1.719

3.599

0

5.318

- Reserva de Contingência

0

1.719

3.599

0

5.318

- Reserva Especial para Revisão do Plano

0

0

0

0

0

(1.694)

0

0

0

(1.694)

RESULTADOS REALIZADOS
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO

DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (--)
FUNDOS
FUNDO PREVIDENCIAL
FUNDO ADMINISTRATIVO
FUNDO DOS INVESTIMENTOS

7.160

1.022

105.509

0

0

12.236

6.585

933

84.591

575

89

8.682

0
0
0
0

113.691
12.236
92.109
9.347

A Infraero contribui mensalmente para a conta de aposentadoria do participante, dentro dos
limites fixados. O montante de contribuição ao Infraprev, no exercício de 2012, totalizou R$
74.282 mil.
a.2) Passivo Atuarial: Provisões Matemáticas a Constituir – Plano CV
A provisão matemática a constituir é uma obrigação assumida pela Infraero, para
reconhecimento de serviços passados dos empregados participantes inscritos no Plano de
Benefícios I e II – BD I e BD II e aos incentivos à migração voluntária que optaram pela
migração para o Plano de Contribuição Definida – CD, instituído em 2000, posteriormente
renomeado Plano de Contribuição Variável – CV.
Na avaliação atuarial para implantação do Plano CD foi dimensionada Provisão Matemática
a Constituir no valor de R$ 63.550 mil para aquela data, que seria então amortizada por meio
de contribuições equivalentes a 3,98% da folha de salários da Infraero, pelo período de 20
anos, a contar de dezembro de 2000.
No início do exercício de 2011, o Infraprev realizou nova avaliação atuarial, na qual apurou
o montante de R$ 94.020 mil em 31/12/2011, considerando que parte dos efeitos na Provisão
Matemática a Constituir, referentes à alteração de hipóteses, já estava provisionada no
Fundo Previdencial ou diretamente nas respectivas Provisões Matemáticas, bem como as
prestações pagas no período. Nesse cálculo foi considerado o prazo remanescente de 8,92
anos, à taxa de juros equivalente a 6,0% a.a.
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Objetivando avaliar o passivo atuarial resultante de Provisão Matemática a Constituir junto
ao Infraprev, o qual está sendo liquidado por meio de contribuições amortizantes, a Infraero
contratou a consultoria Rodarte Nogueira – Consultoria em Estatística e Atuária, que
convalidou as premissas e os valores do Infraprev com base em 2011.
Contudo, devido a uma fiscalização da Previc, o Infraprev, de acordo com parecer atuário e
orientação jurídica, mantendo as mesmas premissas atuariais, reduziu a dívida para R$
36.232 mil, esclarecendo que tão logo o processo de fiscalização seja concluído reverá o
novo valor a ser reconhecido.
Diante das exigências impostas pelas normas de contabilidade (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC nº 33 e International Acconting Standard – IAS nº 19) a Infraero, na
qualidade de Patrocinadora do Infraprev, reconheceu a dívida, contra o resultado do período,
no montante de R$ 36.232 mil, sendo R$ 4.575 mil em curto prazo e R$ 31.657 mil em
longo prazo. O registro representa a Provisão Matemática a Constituir do Plano CV, apurado
em 31/12/2012, pelo Infraprev.
b) Participação dos Empregados e Administradores nos Lucros
O sistema de participação nos lucros ou resultados dos empregados na Infraero é regulado pela Lei
nº 10.101, de 19/12/2000, e pela Resolução CCE nº 10, de 30/5/1995 do Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. A participação nos lucros foi instituída
com o objetivo de incentivar a produtividade. A fim de especificar as regras e atender aos critérios
da legislação, o sistema foi consolidado no Regulamento do Programa de Participação nos Lucros
ou Resultados – PPLR, o qual é proposto e aprovado em cada exercício social.
Conforme explicita o artigo 2º do regulamento de 2012, o PPLR é uma sistemática de participação
dos empregados que está ligada às prioridades de negócios da Empresa e às políticas estabelecidas
pelo Governo Federal, mediante orientação estratégica clara e definição de metas que garantam o
desenvolvimento sustentável da Infraero, o respeito às diferenças entre as Dependências, os níveis
hierárquicos, cargos e funções. Periodicamente é realizado o acompanhamento e a avaliação do
programa, realinhando-o aos novos planos e estratégias de negócios.
Para o exercício de 2012 foram apropriados R$ 6.397 mil a título de participação dos empregados
nos lucros da Empresa em 2012. Tendo sido aprovadas as contas pelo Conselho de Administração,
a efetivação do pagamento aos empregados ocorrerá após a aprovação das contas pela Assembleia
Geral e o pagamento dos dividendos, estando condicionado ao cumprimento das metas globais
estabelecidas junto ao DEST.
A participação dos administradores nos lucros aprovada pelo DEST, para o exercício de 2012, está
ligada às prioridades de negócios da Empresa e às políticas estabelecidas pelo Governo Federal,
vinculadas aos objetivos estratégicos. Será submetida à aprovação do Conselho de Administração e
foi calculada com base no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Dirigentes –
PPLR-D, regido pelo artigo 152 da Lei nº 6.404/76 e pelo artigo 38 do Estatuto Social da Infraero,
não concorrendo com o PPLR. Em 2012, foi reconhecido no resultado do período o valor de R$
431 mil.
c) Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA)
Considerando a política adotada pelo Governo Federal para concessão à iniciativa privada dos
aeroportos de Brasília/DF, Guarulhos/SP, Campinas/SP, administrados pela Infraero e, a construção
do novo aeroporto em Natal/RN, a Empresa, por meio do termo aditivo ao Acordo Coletivo de
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Trabalho, celebrado em 06/12/2011, resolveu implantar o Programa de Incentivo à Transferência ou
à Aposentadoria – PDITA, que tem como limite, entre transferências e aposentadorias efetivadas,
até 2.900 empregados. A adesão ao programa pode ser realizada desde 15 de agosto de 2012 e terá
duração até 18 (dezoito) meses, coincidindo com o término do Período de Transição do Processo de
Concessão.

(Unidade)

EFETIVO
2012

53

(Em R$ mil)

PDITA
12.732

d) Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI)
A Infraero realizou em 2009 o Programa de Desligamento Voluntário Incentivado – PDVI,
aprovado pelo DEST, por meio do Ofício DEST nº 487/2009/MP/SE/DEST, de 25/6/2009. Foram
pagas verbas rescisórias e incentivos aos empregados que aderiram ao programa. Em 2012, foram
desligados mais 2 (dois) empregados, totalizando uma despesa com o PDVI de R$ 547 mil.

(Unidade)

EFETIVO

(Em R$ mil)

PDVI

2011

12

2.112

2012

02

547

e) Benefício Pós-Emprego
A Infraero oferece aos empregados ativos e inativos o Programa de Assistência Médica da Infraero
– PAMI, que se constitui em um benefício concedido pela Empresa e tem por finalidade promover a
prestação de serviço médico-hospitalar e ambulatorial. O PAMI é administrado pela Infraero,
entidade de autogestão por RH, operado na modalidade de preço pós-estabelecido. As despesas do
PAMI são custeadas pela Infraero, sendo que os beneficiários arcam com uma coparticipação,
sempre que utilizarem os serviços, variando entre 4% a 20%, de acordo com a faixa salarial.
O PAMI é destinado aos empregados e ex-empregados aposentados da Infraero e seus dependentes,
sendo que os aposentados somente permanecerão na condição de beneficiários caso tenham
pertencido ao quadro de cargo regular da Empresa por, no mínimo, 10 anos contínuos. No caso dos
aposentados, o benefício se estende apenas ao seu cônjuge.
Objetivando calcular a obrigação com assistência médica pós-emprego, a Infraero contratou a
consultoria Rodarte Nogueira – Consultoria em Estatística e Atuária, que apresentou, em relatório
atuarial, o valor presente das obrigações com a assistência médica de R$ 1.100.699 mil. Deste
montante, R$ 967.346 mil representam benefícios a conceder e R$ 133.353 mil benefícios
concedidos, que, por se tratar de remensuração do valor líquido de passivo de benefício definido, foi
reconhecido em 2012 como outros resultados abrangentes.
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Nota 18 – Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos
Conforme disposição estatutária, aos acionistas está assegurado o pagamento de juros sobre o
capital próprio e/ou dividendos que somados correspondem, no mínimo, a 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado nos termos da lei societária.
De acordo com a deliberação da Assembleia Geral Ordinária – AGO, em 20/04/2012, foi aprovada
a proposta de R$ 37.250 mil, referente aos Juros sobre Capital Próprio e Dividendos do exercício
2011, o qual teve atualização de R$ 1.185 mil, totalizando R$ 38.435 mil, pagos em abril de 2012.
 Em 2012, a Infraero provisionou o pagamento de dividendos na forma de Juros sobre o
Capital Próprio com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente no exercício, no
montante de R$ 25.590 mil. Esses juros foram contabilizados como despesas financeiras,
conforme dispõe a legislação fiscal. Para efeito dessas demonstrações financeiras, os juros
foram revertidos das despesas financeiras do exercício e estão demonstrados no Patrimônio
Líquido.
Nota 19 – Provisões Trabalhistas e Cíveis
A provisão de R$ 209.522 mil foi constituída em face das prováveis perdas em processos
trabalhistas e cíveis, representados por ações em fase de execução e ações julgadas em fase de
recurso para instâncias superiores. Essas provisões estão demonstradas no quadro a seguir:
(Em R$ mil)

2012
Provisões
Trabalhistas
Cíveis

2011

209.522

196.725

119.100

108.053

Previdenciárias

90.422
32.392

Demais Ações

58.030

28.782
59.890

209.522

196.725

TOTAL

88.672

A movimentação ocorrida nas provisões trabalhistas e cíveis, no exercício de 2012, foi de R$
12.797 mil, conforme demonstrado a seguir:
(Em R$ mil)

Trabalhistas
Cíveis
TOTAL

Saldo Inicial
31/12/2011
108.053
88.672
196.725

29.829
1.750

(18.782)
-

Saldo Final
31/12/2012
119.100
90.422

31.579

(18.782)

209.522

Adições

Baixas
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A Empresa não realiza provisões relativamente às ações judiciais cuja decisão tenha sido
improcedente, bem como aquelas ainda sem decisão de mérito. Segue conteúdo das ações judiciais
que merecem destaque:
a) Ações Trabalhistas


Pedidos de pagamento de adicional de insalubridade ou de periculosidade para
empregados que trabalham em pátios de manobras ou áreas de terminais de carga
aérea nos aeroportos. Trata-se de ações, na sua grande maioria, intentadas pelo
Sindicato Nacional dos Aeroportuários – Sina, na condição de substituto processual
da categoria dos aeroportuários. As decisões são diversificadas nas Varas do
Trabalho e nos Tribunais Regionais do Trabalho, não tendo sido a matéria pacificada
no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.



Pedidos de condenação da Infraero sob o prisma da responsabilidade subsidiária na
apuração de verbas salariais ou parcelas rescisórias. Trata-se de ações propostas por
empregados ou ex-empregados de empresas contratadas (terceirizados), cujas
decisões têm sido unânimes no sentido de que a Infraero é responsável subsidiária
nos termos do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

b) Ações Cíveis


Quanto às ações cíveis, existem pedidos diversificados de indenizações e cobranças
nas unidades regionais da Infraero, decorrentes de: acidentes e/ou incidentes
aeronáuticos; furtos ou avarias de cargas em terminais de carga; furtos, acidentes e
danos materiais ocorridos em áreas operacionais e terminais de passageiros,
cumulados com danos morais; acidentes e/ou incapacidades laborais; relações
oriundas de contratos administrativos firmados pela Empresa, em função de
execução de obras, serviços e concessões de áreas aeroportuárias; além de discussões
sobre a legalidade de cobrança de tarifas aeroportuárias.

c) Ações Fiscais


Existe uma ação no valor de R$ 47.450 mil que versa sobre procedimento de vistoria
aduaneira oficial, do qual decorreu a lavratura de auto de infração reconhecendo a
exigência do Imposto sobre Importação (II), do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), de PIS/Pasep e de COFINS incidentes na operação, bem como
aplicação da multa prévia em virtude de potencial extravio de mercadoria sob
custódia da Infraero.

Nota 20 – Perdas em Sentenças Judiciais
As ações judiciais transitadas em julgado, em fase de execução, representaram em 2012 um total de
R$ 62.606 mil. Nas execuções de sentença as discussões giram em torno da liquidação dos valores
das condenações, sendo que, quanto ao mérito, as demandas restaram decididas definitivamente.
Foram registrados como perda no período R$ 7.717 mil de ações cíveis e R$ 54.889 mil de ações
trabalhistas.
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(Em R$ mil)

2012
Perdas
Trabalhistas
Cíveis
TOTAL

2011

62.606

55.875

54.889
7.717

44.695
11.180

62.606

55.875

A movimentação ocorrida nas Sentenças Judiciais, no exercício de 2012, foi de R$ 6.731 mil,
conforme demonstrado a seguir:
(Em R$ mil)

Saldo Inicial
31/12/2011
44.695
11.180
55.875

Trabalhistas
Cíveis
TOTAL

Adições
31.305
7.551
38.855

Pagamentos
(21.111)
(11.014)
(32.124)

Saldo Final
31/12/2012
54.889
7.717
62.606

Nota 21 – Patrimônio Líquido
1. Capital Social
O Capital Social no montante de R$ 1.009.336 mil, totalmente integralizado, é constituído de
7.334.123 Ações Ordinárias Nominativas.
Em 30/12/2010 foi publicada a Medida Provisória nº 517, convertida na Lei nº 12.431/11, que,
dentre outros assuntos, dispôs sobre a extinção do FND e a transferência de seus direitos sobre
títulos e valores mobiliários para a União. Tal fato foi reconhecido pela Infraero, contudo, até a
conclusão do inventário, os valores serão demonstrados separadamente.
(Em R$ mil )

Quantidade de Ações

Capital

UNIÃO
UNIÃO (Extinto FND)

7.136.773
197.350

982.177
27.159

TOTAL

7.334.123

1.009.336

2. Reservas de Lucros
b.1) Reserva de Incentivos Fiscais
Devido às alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, as aplicações efetuadas
no Fundo de Investimento da Amazônia – Finam devem ser reconhecidas no resultado e
posteriormente destinadas a Reserva de Incentivos Fiscais no Patrimônio Líquido sem, no entanto,
integrarem a base de cálculo dos dividendos. Em 2012 não foram realizadas aplicações no Finam,
permanecendo então com as aplicações anteriores de R$ 3.350 mil.
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b.2) Reserva Legal
É constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício corrente, conforme artigo
193 da Lei nº 6.404/76. Até 2011, já haviam sido constituídas R$ 17.649 mil. Para o ano de 2012
foram destinados R$ 5.387 mil para a Reserva Legal, totalizando R$ 23.036 mil, o que representa
2,28% do capital social.
b.3) Retenção de Lucros
Foi destinado para distribuição da Retenção de Lucros, apurada no exercício 2012, o valor de R$
76.769 mil. Estão previstos, para o exercício 2013, relativo a esta retenção, a realização de
investimentos nos seguintes programas:
(Em R$ mil)

Desenvolvimento da Segurança Aeroportuária
Desenvolvimento da Navegação Aérea
Desenvolvimento da Tecnologia e Sistemas Aeroportuários
Desenvolvimento da Operação Aeroportuária
Total

Valor
20.146
1.735
7.382
47.506
76.769

3. Ajustes de Avaliação Patrimonial
O principal objetivo da conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial é receber contrapartida dos
aumentos e diminuições de valor de ativos e passivos, principalmente em decorrência de sua
avaliação ao valor justo. A atual redação do parágrafo terceiro do Art. 182 da Lei das S.A. atribuiu à
Comissão de Valores Imobiliários – CVM poderes para determinar o uso desta conta para outras
situações não previstas na Lei das S.A. Dessa forma, o ajuste de avaliação patrimonial pode ser
entendido como uma espécie de correção dos valores de ativos e passivos em relação ao valor justo.
Além disso, em geral essa conta tem caráter transitório, abrigando valores que em algum momento
deveriam transitar pelo resultado abrangente da Empresa. Portanto, pode receber a contrapartida de
transações que não afetarão o resultado no futuro, como, por exemplo, ganhos e perdas atuariais.
Em 2012 foi reconhecida a obrigação com assistência médico-hospitalar relativa a benefícios pósemprego concedidos no valor de R$ 133.353 mil, conforme Nota 17.
Nota 22 – Ativo e Passivo Compensado
O Ativo e Passivo Compensado da Empresa são representados pelos grupos Equipamentos da
União, Garantias Caucionárias de Terceiros e Almoxarifados da União, que se encontra evidenciado
na nota específica do Almoxarifado.
Em decorrência do processo de Concessão dos Aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, os
bens patrimoniais móveis e imóveis de propriedade da União existentes nesses aeroportos, e os bens
móveis de propriedade da Infraero considerados necessários para a execução e manutenção das
atividades aeroportuárias, foram entregues às Concessionárias por meio da assinatura do Termo de
Aceitação Definitivo, conforme previsto no Edital de Leilão desses aeroportos. Foram entregues
bens móveis e imóveis cujo valor líquido totalizam R$ 2.763 mil, sendo R$ 2.699 mil relativo a
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bens móveis e imóveis de propriedade da União e R$ 64 mil de bens móveis de propriedade
Infraero.
Os bens entregues às concessionárias tiveram os seus registros transferidos para Sede, estando
registrados em conta de compensação específica, grupo 155 – Compensado Concessão.
a) Equipamentos da União
Os Bens da União foram registrados com base no valor de aquisição, deduzido de depreciação,
de acordo com as taxas estabelecidas na legislação vigente. Em 31 de dezembro de 2012
totalizaram R$ 10.840.378 mil.
(Em R$ mil)

2012
Taxa de
Depreciação
Bens Móveis da União
Imóveis e Benfeitorias da União
Bens da União com a Concessão

10% a 20% a.a.
4% a.a.

Adições/
Exclusões

Baixas

Transferências

2011
Ajustes

Valor Líquido

Valor Líquido

44.237
839.258
64.324

(146.501)
(27.882)
-

(6.104)
(3.435.991)
2.699.188

(783)
254
-

651.773
10.872.844
2.763.512

760.924
13.497.205
-

Custo
Depreciações/Amortizações Acumuladas

947.819
(370.874)

(174.383)
108.649

(742.907)
815.622

(529)
(372)

14.288.129
(3.447.751)

14.258.129
(4.000.776)

TOTAL

576.945

(65.734)

72.715

(901)

10.840.378

10.257.353

b) Garantias Caucionárias de Terceiros
A Infraero mantém as garantias caucionárias de terceiros, oferecidas por empresas
licitantes/contratadas, para assegurar o cumprimento da execução de obras, aquisição de
equipamentos, prestação de serviços, contratos comerciais e fornecimento de materiais. É
facultado às empresas efetuarem a caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária
ou seguro garantia.
Em 31 de dezembro de 2012 as garantias em títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro
garantia totalizavam R$ 2.832.536 mil.
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Nota 23 – Imposto de Renda e Contribuição Social
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são calculados com base no
Lucro Real Anual na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente a R$ 240 mil, e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social,
limitada a 30% do lucro real.
(Em R$ mil)

Contribuição Social

2012

2011

Resultado Contábil antes dos Invest. em OBU

446.697

398.908

Obras em Bens da União - OBU

282.163

213.928

Resultado Contábil antes do IRPJ e CSLL

164.534

184.980

( + ) Adições:

697.588

762.286

( - ) Exclusões:

614.839

783.709

Base de Cálculo da Contribuição Social

247.283

163.557

74.185

49.067

173.098
15.579

114.490
10.304

(-) Compensação de Base Cálculo Negativa (30%)
Base de Cálculo após Compensação da Base Negativa
Contribuição Social Devida (9% )
Imposto de Renda

2012

2011

Resultado Contábil depois da Contribuição Social

148.955

174.676

( + ) Adições:

713.167

772.590

( - ) Exclusões:

614.839

783.709

Resultado Fiscal do Período

247.283

163.557

( - ) Compensação de Prejuízo Fiscal (30% s/Lucro)

74.185

49.067

173.098

114.490

25.965

17.173

2.042

1.451

23.923

15.722

240

240

Adicional do Imposto de Renda (10%)
Imposto de Renda Devido

17.286
41.209

11.425
27.147

Imposto de Renda e Contribuição Social Devidos

56.787

37.451

Base de Cálculo IRPJ após Compens. Prejuízo Fiscal
IRPJ Devido (15% )
( - ) Deduções: PAT e Incentivos Fiscais
IRPJ a Recolher
Parcela Isenta do Adicional de Imposto de Renda
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Nota 24 – Remuneração da Administração e dos Empregados
A política de remuneração dos empregados da Infraero está definida no Plano de Classificação de
Cargos e Salários – PCCS. A maior, a menor e a remuneração média dos empregados da Empresa
no mês de dezembro de 2012 estão discriminadas a seguir:
a) Empregados
(Em R$)

Maior
Menor
Média

2012
27.177,31
1.324,01
4.885,54

2011
25.637,63
1.244,25
4.574,20

Com relação à política de remuneração dos administradores da Empresa, sua definição encontra-se
na Ata da Assembleia Geral Ordinária de 20/4/2012, aprovada pelo Departamento de Coordenação
e Governança das Empresas Estatais – DEST, constante do Ofício nº 241/DEST-MP de 13/4/2012:
b) Administradores
(Em R$)

2012
28.113,06

2011
23.852,03

Menor

26.774,34

23.852,03

Média

26.941,68

23.852,03

Maior

Nota 25 – Conciliação da Receita Bruta para a Receita Líquida
A receita líquida de serviços para o exercício possui a seguinte composição:
(Em R$ mil)

2012

2011

Comerciais

4.365.363
1.341.676

3.757.104
1.141.922

Embarque

Receita Bruta

1.274.186

1.075.620

Armazenagem e Capatazia

833.920

659.130

Pouso e Permanência

521.108

440.813

Comunicação e Auxílio à Navegação Aérea

311.266

377.219

Exploração de Serviços

67.055

62.400

Conexão

15.268

0

884

0

Deduções

(249.247)

(225.882)

PASEP

(44.604)

(40.291)

(204.642)

(185.591)

4.116.116

3.531.222

Cursos e Treinamentos

COFINS
Receita Líquida
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As receitas de serviços estão sujeitas à incidência do Programa Formador do Patrimônio do
Servidor Público – Pasep e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
pelo regime de competência. Esses tributos são apresentados como deduções da receita bruta. Os
débitos decorrentes das outras receitas operacionais e créditos decorrentes das outras despesas
operacionais estão apresentados dedutivamente na demonstração do resultado.
Nota 26 – Tarifas Aeronáuticas e Aeroportuárias
O movimento de aeronaves no exercício de 2012 apresentou crescimento de 1,5% em relação a
2011, totalizando 2.938,3 mil operações de pouso e decolagem, sendo que as operações domésticas
cresceram 2,6%, chegando a 2.775,1 mil, e as internacionais diminuíram 13,1%, com 163,2 mil.
Com relação ao movimento de passageiros, o aumento verificado foi de 3,7%, totalizando 186,5
milhões de passageiros, sendo 169,0 milhões de domésticos e 17,4 milhões de internacionais.
As operações com carga aérea apresentaram queda de 15,5%, totalizando 997,2 mil toneladas
movimentadas, sendo 432,5 mil toneladas provenientes de importações, 251,5 mil toneladas
destinadas a exportações e 313,2 mil toneladas de carga nacional.
(Em R$ mil)

2012
Aeronaves ( operações mil)
Doméstico

2011

Var.%

2.938,3

2.893,8

1,5

2.775,1

2.706,0

2,6

163,2

187,8

-13,1

186,4

179,9

3,6

169,0

161,7

4,5

Internacional
Passageiros (milhões)
Doméstico
Internacional

17,4

18,2

-4,4

Cargas (mil ton)

997,2

1.179,6

-15,5

Importação

432,5

508,5

-14,9

Exportação

251,5

338,2

-25,6

Carga Nacional

313,2

332,9

-5,9

Em termos financeiros, as receitas brutas cresceram 16,2%, atingindo o montante de R$ 4.365.363
mil. Destaca-se o desempenho das receitas Armazenagem e Capatazia, de Embarque, conforme
demonstrado a seguir:
(Em R$ mil)

Receita por Segmento de Negócio

2012

2011

Var.%

Comerciais

1.341.676

1.141.922

17,5%

Embarque

1.274.186

1.075.620

18,5%

Armazenagem e Capatazia

833.920

659.130

26,5%

Pouso e Permanência

521.108

440.813

18,2%

Comunicação e Auxílio à Navegação Aérea

-17,5%

311.266

377.219

Exploração de Serviços

67.055

62.400

7,5%

Conexão

15.268

0

100,0%

884

0

100,0%

4.365.363

3.757.104

16,2%

Cursos e Treinamentos
TOTAL
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Nota 27 – Demonstrações por Área de Negócio
As demonstrações por Área de Negócio possuem as seguintes composições:
a) Investimentos
(Em R$ mil)

2012
Embarque e Desembarque
Obras de Arte
Armazenagem e Capatazia
Obras de Arte
Concessão de Uso de Áreas
Obras de Arte
Corporativo
Ações e Incentivos Fiscais
Empréstimos Compulsórios
Imobilizado Não Destinado a Uso
Obras de Arte
Participações em Empresas/Fundos
Participações em Fundos
Participações SPE - Campinas
Participações SPE - Brasília

2011
16

29

16

29

1
1
8

5
5
7

8

7

365.392

77.413

26.575

26.575

0

0

70.504

70.504

1.502

1.515

288.389

397

397

397

155.351

0

50.384

0
0

Perdas com Equivalência Patrimonial

173.132
(90.875)

( - ) Provisão para Perdas

(21.578)

(21.578)

365.417

77.454

Participações SPE - Guarulhos

TOTAL

0
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Imobilizado
(Em R$ mil)

2.963

2012
Depreciação
Acumulada
(1.547)

Computadores e Periféricos

143

(114)

29

40

Edificações e Instalações

854

(341)

514

550

Equip. Eletrônicos e Eletromecânicos

918

(492)

427

359

Móveis e Utensílios

752

(305)

447

297

Veículos

296

(296)

0

4

Custo
Concessão de Uso de Áreas

Valor
Líquido
1.416

2011
Valor
Líquido
1.250

(Em R$ mil)

45.483

2012
Depreciação
Acumulada
(15.961)

Computadores e Periféricos

2.822

(2.061)

761

Edificações e Instalações

1.286

(563)

722

1.002

23.090

(6.556)

16.534

14.581

Custo
Embarque e Desembarque

Equip. Eletrônicos e Eletromecânicos
Imobilizações em Andamento
Móveis e Utensílios
Outras Imobilizações
Veículos

732

-

Valor
Líquido
29.522

2011
Valor
Líquido
28.087
1.126

732

1.578

16.041

(5.676)

10.366

9.229

52

(50)

2

4

1.459

(1.054)

405

567
(Em R$ mil)

90.792

2012
Depreciação
Acumulada
(32.638)

Valor
Líquido
58.154

2011
Valor
Líquido
54.783

3.855

(3.093)

762

2.070

Custo
Armazenagem e Capatazia
Computadores e Periféricos
Edificações e Instalações

700

(445)

255

481

Equip. Eletrônicos e Eletromecânicos

23.467

(12.626)

10.842

10.775

Imobilizações em Andamento

34.702

-

34.702

22.600

7.249

(4.225)

3.024

4.100

203

(34)

169

199

20.615

(12.215)

8.399

14.558

Móveis e Utensílios
Outras Imobilizações
Veículos

(Em R$ mil)

73.896

2012
Depreciação
Acumulada
(56.367)

Computadores e Periféricos

482

(381)

101

Edificações e Instalações

621

(156)

464

460

Equip. Eletrônicos e Eletromecânicos

7.656

(3.045)

4.611

3.736

Imobilizações em Andamento

1.153

-

1.153

508

Móveis e Utensílios

2.702

(1.235)

1.467

1.407

Outras Imobilizações

281

(154)

127

94

Terrenos

109

109

104

Veículos

60.891

9.496

10.758

Custo
Operações com Aeronaves

(51.395)

Valor
Líquido
17.529

2011
Valor
Líquido
17.209
142
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(Em R$ mil)

66.569

2012
Depreciação
Acumulada
(24.821)

Valor
Líquido
41.748

2011
Valor
Líquido
47.311

5.391

(4.461)

930

1.395

647

(451)

197

190

Equip. Eletrônicos e Eletromecânicos

19.225

(14.860)

4.364

8.822

Imobilizações em Andamento

32.667

-

32.667

32.886

5.350

(2.850)

2.500

2.602

450

(335)

115

151

Custo
Navegação Aérea
Computadores e Periféricos
Edificações e Instalações

Móveis e Utensílios
Outras Imobilizações
Terrenos

5

Veículos

2.834

(1.863)

5

5

970

1.260
(Em R$ mil)

6.352

2012
Depreciação
Acumulada
(3.180)

Valor
Líquido
3.172

2011
Valor
Líquido
4.556

1.679

(1.305)

374

395

82

(17)

64

303

Custo
Exploração de Serviços
Computadores e Periféricos
Edificações e Instalações
Imobilizações em Andamento
Equip. Eletrônicos e Eletromecânicos
Móveis e Utensílios
Outras Imobilizações
Veículos

243

-

243

0

3.763

(1.581)

2.182

3.432

392

(204)

187

277

94

(31)

63

71

100

(42)

58

78
(Em R$ mil)

796.547

2012
Depreciação
Acumulada
(348.248)

Valor
Líquido
448.299

2011
Valor
Líquido
386.917

193.265

(120.018)

73.248

79.282

28.862

(14.941)

13.921

26.943

Equip. Eletrônicos e Eletromecânicos

173.864

(70.855)

103.009

86.729

Imobilizações em Andamento

104.582

-

104.582

83.706

Móveis e Utensílios

121.052

(40.675)

80.376

43.612

Custo
Corporativo
Computadores e Periféricos
Edificações e Instalações

Outras Imobilizações

3.395

(1.934)

1.461

1.285

Terrenos

14.963

-

14.963

14.963

Veículos

156.564

(99.825)

56.739

50.397
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b) Intangível
(Em R$ mil)

2012
Amortização
Acumulada

Custo

Embarque e Desembarque
Software
Armazenagem e Capatazia
Software
Operações com Aeronaves
Software

48

Software
Exploração de Serviços
Software

Software
Software em Desenvolvimento
TOTAL

23

32

23

32

1.097

1.088

9

684

1.097

1.088

9

684

1

1

0

1

0

1
1

713

699

14

19

713

699

14

19

138

110.306

Marcas, Direitos e Patentes

25
25

138

Corporativo

Valor Líquido Valor Líquido

48

1

Navegação Aérea

2011

105

33

105
77.730

33
32.576

66
66
32.989

413

194

219

274

108.793

77.536

31.257

31.665

1.100

0

1.100

1.050

112.304

79.648

32.656

33.791

c) Demonstração do Resultado do Exercício por Área de Negócio
(Em R$ mil)

2012
RECEITA LÍQUIDA

2011

4.116.116
489.324

3.531.222
414.118

1.196.429

1.010.477

c) Armazenagem e Capatazia

783.218

619.296

d) Navegação Aérea

308.679

355.656

a) Operações de Aeronaves
b) Embarque e Desembarque de Passageiros

e) Concessão de Uso de Áreas

1.260.280

1.073.030

f) Exploração de Serviços

63.019

58.645

g) Conexão

14.337

-

830

-

h) Cursos e Treinamentos
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CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

2.687.168
513.282

2.440.836

b) Embarque e Desembarque de Passageiros

410.984

816.809

c) Armazenagem e Capatazia

734.662

402.156

d) Navegação Aérea

362.900

352.514

e) Concessão de Uso de Áreas

312.026

84.039

f) Exploração de Serviços

353.314

155.547

a) Operações de Aeronaves

629.771

g) Conexão

-

-

h) Cursos e Treinamentos

-

-

LUCRO OPERACIONAL BRUTO
a) Operações de Aeronaves
b) Embarque e Desembarque de Passageiros
c) Armazenagem e Capatazia

1.428.948
(23.958)

1.090.386
(215.653)

785.445

193.668

48.556

217.140

d) Navegação Aérea

(54.221)

e) Concessão de Uso de Áreas

948.254

988.991

(290.295)

(96.902)

14.337

-

830

-

f) Exploração de Serviços
g) Conexão
h) Cursos e Treinamentos
DESPESAS OPERACIONAIS
Corporativo
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

3.142

(851.627)

(718.990)

(851.627)

(718.990)

16.894

3.094

16.894

3.094

LUCRO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO

594.215

374.490

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

(62.123)

(1.409)

PDITA / PDVI

(13.280)

(2.112)

LUCRO LÍQUIDO (antes do Imposto de Renda, Contribuição e
Reversão dos Juros s/Cap.Próprio)

518.811

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM COLIGADAS

(90.875)

-

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(56.787)

(37.451)

25.590

37.250

396.738

370.768

(282.163)

(213.928)

114.575

156.840

Corporativo

REVERSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
LUCRO LÍQUIDO (antes dos investimentos para União)
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM BENS DA UNIÃO
LUCRO LÍQUIDO (antes da Participação nos Lucros)
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
NOS LUCROS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(6.829)
107.746

370.970

(9.312)
147.528
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