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I - INTRODUÇÃO:
1.
Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria
realizada no período de 1º a 17/7/2013, na Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - Infraero, com sede em Brasília-DF, em cumprimento ao contido na
Ordem de Serviço nº 212/2013. O objetivo do trabalho foi analisar os aspectos definidos
pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do Anexo IV da Decisão Normativa nº
124, de 5/12/2012, de modo a avaliar a gestão do exercício de 2012.
2.
Na apresentação da Equipe de Auditoria a Unidade foi informada: a) sobre a
metodologia de trabalho; b) que os resultados seriam apresentados primeiramente por
meio do Relatório Preliminar de Auditoria de Gestão; e, c) posteriormente, na versão
definitiva, após manifestação à versão preliminar. Importante ressaltar que todas as
constatações de auditoria estão sustentadas por evidências, sobre as quais a Unidade foi
comunicada de modo a pronunciar-se, dando-se, assim, ampla possibilidade de
apresentação de informações à Equipe de Auditoria. Os papéis de trabalho que dão
suporte às análises encontram-se arquivados nesta Secretaria de Controle Interno/SGPR e compõem o Processo nº 00010.000395/2013-54. A versão preliminar deste
Relatório foi enviada pelo Ofício nº 945/2013/COAUD/CISET/SG-PR, de 12/9/2013 e
a Unidade manifestou-se pelos Ofícios nºs 11903/PRAI(AIPD)/2013 e
11994/PRAI(AIPD)/2013, respectivamente, de 19/9/2013 e 23/9/2013.
3.
Os trabalhos foram conduzidos em estrita observância às normas de auditoria
aplicáveis ao Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas as técnicas de análise
documental, entrevistas, indagação escrita e conferência de cálculos. Não nos foi
imposta qualquer restrição aos exames.
4.
As avaliações conclusivas resultantes dos exames efetuados se encontram, de
forma resumida, no Capítulo III e estão devidamente suportadas pelas
constatações/informações consignadas, respectivamente, nos Anexos: I – Constatações
de Caráter Formal; II – Informações; e, III – Informações atualizadas sobre os
Planos de Ação. No Anexo IV estão consignadas as Recomendações à Unidade.
II – DO ESCOPO DOS EXAMES
5.
O Escopo da Auditoria abrangeu os itens do Anexo IV – Conteúdo do
Relatório de Auditoria de Gestão - da Decisão Normativa TCU nº 124, de 5/12/2012,
exceto os itens 7 – Gestão de Transferências, 9 – Gestão de Cartões de Pagamento do
Governo Federal, 10 – Avaliação de Passivos assumidos pela UJ sem prévia previsão
orçamentária de créditos ou de recursos, que, segundo aquela DN, pela Natureza
Jurídica da Entidade não devem constar do Relatório de Auditoria de Gestão. Os
escopos específicos estão detalhados nos respectivos itens deste Relatório e Anexos.
III – DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS
6.
Do trabalho realizado, segundo o escopo definido no Capítulo II deste
Relatório, verificamos situações que estão detalhadas nos Anexos I a III. A seguir
apresentamos, por item definido no Anexo IV da Decisão Normativa nº 124, de
5/12/2012, as análises conclusivas que possuem suporte nas constatações e informações
relatadas nos referidos anexos.
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III.1 – CONFORMIDADE DAS PEÇAS DE QUE TRATA O ART. 13 DA IN TCU
Nº 63/2010.
7.
Referente às peças do processo de contas, de responsabilidade da Unidade,
observamos que foram elaboradas na forma regulamentar. Concernente ao formato e aos
conteúdos obrigatórios de cada peça do Relatório de Gestão da Unidade, exigidas nos
incisos I e II do art. 13 da IN TCU nº 63/2010, verificamos que estão de conformidade
com as normas que regem a elaboração de tais peças, especialmente a Decisão
Normativa TCU nº 119/2012 e a Portaria TCU nº 150/2012.
III.2 – RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO.
8.
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, com sede em
Brasília - DF, é uma empresa pública de direito privado com patrimônio próprio,
autonomia administrativa e financeira, constituída nos termos da Lei nº 5.862, de
12/12/1972.
9.
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. (Estatuto reformulado pela Assembléia Geral Extraordinária em
05/07/2012 – Publicado no Diário Oficial da União nº 136, de 16/07/2012, Seção 1 página nº 2, 3, 4 e 5).
10.
Sob a ótica orçamentária é uma Estatal não dependente, e, assim, não integra o
Orçamento Fiscal, nem da Seguridade Social, tendo na LOA somente o Orçamento de
Investimento.
11.
Administra 63 aeroportos (*), 24 Grupamentos de Navegação Aérea, 38
Unidades Técnicas de Aeronavegação e 31 Terminais de Logística de Carga. A
organização administrativa da Empresa constitui-se de uma Sede e nove
Superintendências Regionais, nas quais se vinculam os aeroportos e as unidades de
apoio à navegação aérea.
(*) Por decisão do Governo Federal, em 2012, os aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, passaram a ser
administrados por concessionários, nos quais a Infraero detém 49% das ações.

12.
A Infraero executou, em 2012, ações orçamentárias estruturadas em 3 (três)
Programas de Governo, um deles (0631) com a particularidade descrita no item 16
adiante:
→ 2017 – Aviação Civil;
→ 0807 – Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais.
→ 2058 – Política Nacional de Defesa.

13.

Em 2012 a Infraero executou do seu Orçamento de Investimentos:
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Quadro 1 – Execução Financeira Orçamento de Investimentos por Programas
AÇÃO

DEP

2017

DESCRIÇÃO

LOA+
CRÉDITOS
2012

AVIAÇÃO CIVIL

1.429.923.461

1.132.962.996

79,2%

Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)
Construção do terminal de passageiros no
Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto
Alcolumbre.
Construção do Sistema de Pistas, Pátio e Acessos
do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante
Construção terminal de passageiros, de Sistema
de Pistas e Pátios, de Estacionamento
Adequação do Aeroporto Internacional de Brasília
– Presidente Juscelino Kubitschek (DF)
Adequação do Aeroporto Internacional de
Curitiba – Afonso Pena (PR)
Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória
– Eurico de Aguiar Salles (ES)
Adequação do Terminal de Passageiros do
Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal
Rondon
Adequação do Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos – Governador André Franco
Adequação do Aeroporto Internacional de
Campinas/Viracopos (SP)
Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobin (RJ)
Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros
1 do Aeroporto Internacional de Manaus
Adequação do Aeroporto Internacional de
Confins/Tancredo Neves (MG)
Construção do Terminal de Passageiros 2 do
Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto
Martins
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros
do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu
Adequação do Terminal de Passageiros do
Aeroporto Internacional de Santarém – Maestro
Wilson Fonseca
Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de
Aeronaves do Aeroporto de Teresina
Adequação do Aeroporto Internacional de
Salvador – Dep. Luis Eduardo Magalhães
Adequação do Aeroporto Internacional de Porto
alegre – Salgado Filho (RS)
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros
e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do
Rio de Janeiro - Santos Dumont
Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de
Aracaju (SE)

5.924.401

3.934.798

66,4

3.011.805

3.011.805

100,0

24.749.735

24.749.734

100,0

32.161.452

15.924.561

49,5

13.471.204

7.792.923

57,8

43.172.957

33.669.454

78,0

18.221.045

7.872.668

43,2

12.119.834

6.156.595

50,8

239.490.979

150.895.137

63,0

71.166.294

70.757.998

99,4

117.609.094

86.497.389

73,5

172.768.375

167.605.163

97,0

68.198.272

46.165.629

67,7

43.725.843

19.452.488

44,5

24.257.122

24.257.122

100,0

100.000

-

0,0

790.000

-

0,0

13.821.707

13.821.707

100,0

53.747.073

34.999.699

65,1

9.199.722

644.831

7,0

10.335.100

1.301.606

12,6

Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)

7.733.170

3.140.446

40,6

44.148.280

410.311.243

92,4

3.015.629

759.363

25,2

730.260

719.309

98,5

2.285.369

40.054

1,8

2017.1F52.0052

SBGO

2017.1F53.0016

SBMQ

2017.1F55.0024

SBNT

2017.1F56.0042

SBFL

2017.1F59.0053

SBBR

2017.1J93.0041

SBCT

2017.1J95.0032

SBVT

2017.1J98.0051

SBCY

2017.1M31.0035

SBGR

2017.7H34.0035

SBKP

2017.7J01.0033

SBGL

2017.10Z9.0013

SBEG

2017.10ZA.0031

SBCF

2017.10ZB.0023

SBFZ

2017.10ZC.0041

SBFI

2017.10ZD.0015

SBSN

2017.10ZE.0022

SBTE

2017.12LD.0029

SBSV

2017.12LF.0043

SBPA

2017.1F54.0033

SBRJ

2017.145V.0028

SBAR

2017.145X.0033

SBME

2017.4099.0001

NAC

Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária

0631.1K02.0026

SBRF

0631.1M30.0036

SBSP

DESENVOLVIMENTO DA
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Implantação de quatro pontes de embarque no
Aeroporto Internacional de Recife (PE)
Construção da Torre de Controle no Aeroporto
Internacional de Congonhas (SP)

0631

R$ 1,00
REALIZADO
ATÉ
DEZEMBRO
DE 2012
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VAR.
(%)

0807
0807.4102.0001

NAC

0807.4103.0001

NAC

2058
2058.2041.0001

NAC

INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
ESTATAIS EM INFRAESTRUTURA DE
APOIO
Manutenção e adequação de bens móveis,
veículos, máquinas e equipamentos
Manutenção e adequação de ativos de
informática, informação e teleprocessamento.

180.755.123

129.860.832

71,8

124.430.431

73.536.140

59,1

56.324.692

56.324.692

100,0

POLITICA NACIONAL DE DEFESA

115.202.017

51.589.591

44,8

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo

115.202.017

51.589.591

44,8

1.728.896.232

1.315.172.783

76,1

TOTAL
Fonte: Relatório de Gestão 2012 - INFRAERO

14.
De outra forma, em 2012, a Infraero investiu o montante R$ 1.315,2 milhões
em equipamentos, obras e serviços de engenharia, de acordo com a seguinte tabela:
Em milhões

Programa
2017

Descrição

Valor

Aviação Civil

1.133,8

Temático

1.133,0

Não Temático

0,8 (*)

2058

Política Nacional de Defesa

807

Investimentos das Empresas
Infraestrutura de Apoio

51,6
Estatais

em

Total

129,9
1.315,2

Fonte: Relatório de Gestão 2012 - Infraero
(*)Programa Desenvolvimento da Infraestrutura Aeroportuária – 0631

15.
Pelos números realizados concluímos que a Empresa executou
satisfatoriamente o seu orçamento de investimento, tendo em conta que 76,1% dos
recursos autorizados foram executados.
16.
Verificamos que para aquelas ações cujos índices de realizações financeiras
ficaram abaixo de 50% das metas planejadas, incluindo duas em que não houve
realizações, a Empresa apresentou justificativas no Relatório de Gestão 2012, que
consideramos plausíveis, assim configuradas:


Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional de
Fortaleza – Pinto Martins (44,5%)
Ocorreu baixa execução do empreendimento tendo em vista o início em junho de
2012 dos serviços de reforma e o atraso na entrega das pontes de embarque e
descumprimento do cronograma por parte da contratada, para a obra de
ampliação e modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto de
Fortaleza. A Fiscalização está realizando reuniões periódicas com o objetivo de
monitorar o cumprimento dos prazos e efetuando um replanejamento da obra, a
fim de não impactar no prazo final de conclusão da obra.



Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de
Santarém – Maestro Wilson (0,0%)
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O projeto básico referente à construção do terminal de passageiros foi finalizado.
A elaboração do projeto executivo, que tinha seu termo de referência pronto no
início do ano, foi reprogramada para 2013, tendo em vista a reanálise do
planejamento de execução do empreendimento. A obra e a fiscalização estão
previstas para iniciar em 2013.


Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do
Aeroporto de Teresina (0,0%)
Em decorrência da revisão dos estudos de desapropriação, com a finalidade fins
de redução da área inicialmente definida a ser desapropriada, solicitada pela
Prefeitura de Teresina, fez-se necessário readequar os estudos e reprogramar
para 2013 a licitação para contratação da elaboração dos projetos do novo
Terminal de Passageiros, acesso viário, estacionamento de veículos e edificações
complementares.



Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e
Pátios do Aeroporto Santos Dumont-RJ.(7%)
As obras, projetos e serviços de reforma e ampliação do terminal de passageiros,
do sistema de pistas e pátios previstos no contrato TC Nº 0052-EG/2004/0062
estão parados em decorrência de litígio.



Ampliação da Infra Estrutura do Aeroporto de Aracaju (12,6%)
O projeto executivo para ampliação e reforma da Pista de Pouso e Decolagem
está em revisão pelo Governo do Estado de Sergipe e a previsão é que a licitação
para execução das obras seja publicada até abril de 2013.
O projeto básico para construção do novo terminal de passageiros foi contratado
pelo Estado de Sergipe, conforme o Acordo de Cooperação nº 003/2009/0016. A
não conclusão dos projetos básicos impossibilitou a licitação da obra.



Adequação do Aeroporto de Macaé (40,6%)
Baixa realização física, tendo em vista que a construção do novo Terminal de
Passageiros aguarda conclusão do projeto.



Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de
Congonhas (1,8%)
Os valores informados referem-se tão somente aos Investimentos da Infraero.(*)
(*) Programa 0631.



Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo (44,8%)
Para promover melhorias e desenvolver os sistemas de proteção ao voo, a
Empresa adquiriu novas centrais de áudio, faróis de aeródromo, barômetros
digitais, conjuntos anemométricos com sensores e equipamentos de cabeceira
das pistas e de auxílio à navegação aérea, tais como: Glide Slope, Papi, luzes de
aproximação –ALS, equipamento de rádio DVOR/DME; investiu na
modernização das estações meteorológicas e do sistema de informação VooSIV, por meio de solução videowall.
Além disso, as novas torres de controle dos Aeroportos de Belo
Horizonte/Pampulha, Macaé e Marabá estão em execução; os projetos
executivos para construção de torres de controle estão em andamento nos
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Aeroportos de Uberlândia, Santarém, Júlio César e João Pessoa, bem como os
projetos de modernização das torres dos Aeroportos de Londrina, Joinville,
Navegantes, Palmas, Cuiabá, Goiânia, Uberaba, Belo Horizonte, São
Paulo/Campo de Marte, Jacarepaguá e Vitória.
17.
Especificamente sobre o Programa Desenvolvimento da Infraestrutura
Aeroportuária – 0631, informou a Infraero que com a criação da Secretaria de Aviação
Civil – SAC, esse programa que antes era de responsabilidade do Ministério da Defesa
foi transferido para a SAC, sob a denominação de Programa da Aviação Civil e que, no
decorrer do exercício de 2012, duas ações, a seguir detalhadas, foram reabertas para fins
de conclusão dos empreendimentos, sob a responsabilidade da Empresa.
Código
Descrição
Unidade Responsável

Identificação da Ação
0631.1K02.0026
Implantação de Quatro Pontes de Embarque do Aeroporto Internacional de Recife
(PE)
Ministério da Defesa

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Processados
Processados
1.953.672,0
730.260,0
719.309,0
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada
Prevista
Realizada
730.260,0
719.309,0
-

Código
Descrição
Unidade Responsável

Identificação da Ação
0631.1M30.0035
Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)
Ministério da Defesa

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Processados
2.285.369,0
2.285.369,0
40.054,0
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada
Prevista
Realizada
2.285.369,0
40.054,0
-

18.

O Relatório de Gestão 2012 da Empresa destaca:
a) o recorde de investimentos alcançados pela Empresa em 2012, com a
aplicação de R$ 1.694,6 milhões, 48% superior ao montante investido em 2011.
Desse total, R$ 1.097,3 milhões foram aplicados em aeroportos que integram o
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC;
b) o Lucro Líquido (antes dos investimentos para União) foi de R$ 396,7
milhões, com aumento de 7% em relação a 2011. Após as deduções das obras e
dos serviços de engenharia realizados com recursos próprios, o lucro do
exercício foi de R$ 114,6 milhões.
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III.3 – INDICADORES DE DESEMPENHO INSTITUÍDOS PELA UNIDADE.
19.
Verificamos que em 2012 foram estabelecidos pela Infraero 31 (trinta e um)
indicadores estratégicos, 06 (seis) indicadores institucionais, relacionados a 119
projetos, distribuídos nos desafios, do Reconhecimento, da Excelência Operacional e da
Garantia dos Recursos para Suportar a Excelência Operacional, que constituem o Mapa
Estratégico 2012-2015 da Empresa, conforme consignado na Informação 1 do Anexo II
deste Relatório.
20.
Para a Empresa, no que se refere ao alcance das metas projetadas para a gestão,
do total de 31 indicadores estratégicos, 21 alcançaram as metas estabelecidas para 2012
e desse total, 11 apresentaram desempenho acima da meta e 10 dentro ou próximo das
metas estabelecidas. No entanto, 9 se posicionaram abaixo do estabelecido e 1 indicador
não foi avaliado. Essa informação consta do Relatório de Gestão 2012 da Infraero, que
traz, também, amplas e detalhadas referências sobre o assunto, incluindo: Definição do
Indicador (atrelado ao objetivo); Fonte de Dados; Meta; Resultado Esperado; Resultado
Alcançado; Critério de Acompanhamento; Periodicidade de Medição; Responsável pela
Apuração; Detalhamento por Dependência/Unidade Organizacional e Responsável pelo
Resultado.
21.
Na nossa avaliação, em atendimento ao item 3 do Anexo IV à Decisão
Normativa TCU nº 124, de 5/12/2012, os indicadores utilizados pela Infraero têm a
capacidade de representar adequadamente a situação que a Empresa pretende medir,
baseiam-se em fontes de dados confiáveis (mensurabilidade) e são úteis para a tomada
de decisão (utilidade).
22.
Em tese, estão bem estruturados, com objetivos, fórmulas de cálculo e fontes
de dados bem definidos e de claro entendimento.
23.
Na citada Informação 1 do Anexo II deste Relatório, consignamos,
especialmente, as perguntas formuladas sobre o tema, conforme questionário anexo à
Diligência COAUD nº 01/2013, de 23/4/2013, bem como as respectivas respostas da
Unidade - que relaciona os indicadores acima referenciados - as quais, em parte,
fundamentaram a nossa avaliação acima exarada sobre este assunto - e que contêm os
indicadores
24.
A despeito do posicionamento acima, observamos em relação ao indicador
EOP-04.6: Nível de aeroportos Copa com no mínimo nível “c” de serviço da IATA,
inserido no Objetivo Estratégico EOP-04 - Elevar os padrões de qualidade dos serviços
aeroportuários e de navegação aérea, consolidando a excelência da gestão com
sustentabilidade, do Desafio da Excelência Operacional, que os dados não são de fácil
obtenção pela complexidade dos cálculos a serem efetuados que envolvem fórmulas e
premissas básicas estabelecidas pela IATA, no que tange à definição de nível de
serviço.(*)
(*) Considera-se nível de serviço, o tempo em que o passageiro, permanece nos diversos canais de processamento,
bem como a área disponível para cada pessoa, dentro do aeroporto.

III.4 – RESULTADOS DOS INDICADORES DO PROGRAMAS TEMÁTICOS.
25.
O órgão responsável pelo Programa Temático Aviação Civil, código 2017, é a
Secretaria de Aviação Civil (SAC).
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26.
Um dos objetivos deste Programa, Código 0083, é "adequar a prestação dos
serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e
cargas à demanda existente e futura", em que a SAC é o órgão responsável pelo
gerenciamento.
27.
A Infraero participa desse objetivo com ações orçamentárias vinculadas a
várias iniciativas.
28.
Como a Secretaria de Aviação Civil (SAC) é o órgão responsável pelo
gerenciamento dos Objetivos do Programa 2017 - dos quais constam as iniciativas
aludidas no Capítulo precedente - a avaliação dos indicadores foi realizada na Auditoria
de Gestão daquela Secretaria, em consonância com os regramentos estabelecidos na Lei
° 12.593, de 18/01/2012, que instituiu o PPA 2012-2015, regulamentada pelo Decreto nº
7.866, de 19/12/2012 e pela Portaria MP nº 16, de 31/01/2013.
III.5 – QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS
INSTITUÍDOS PELA UJ.
29.
Esclarecemos, preliminarmente, que nesta avaliação foram considerados, entre
outros critérios, a metodologia “Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura
Integrada”, do Committee of Sponsoring Organizations – COSO.
30.
Conforme item 5 da DN TCU nº 124, de 5/12/2012, o foco foi os controles
estabelecidos pela Unidade com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos fossem
atingidos.
31.
Fundamentando-se nas observações gerais, nas informações específicas
recebidas da Unidade, especialmente aquelas que consubstanciaram a sua resposta ao
questionário que a ela submetemos sobre o assunto, pela Diligência COAUD nº
02/2013, de 23/4/2013, bem como naquelas inseridas no Relatório de Gestão 2012 da
Empresa, percebemos, apesar das melhorias observadas, fragilidades que indicam a
necessidade de aprimoramento dos seus controles internos administrativos, e que, assim,
suscitam providências para saneá-las.
32.
Conforme detalhado no questionário transcrito na íntegra na Informação 2 do
Anexo II a este Relatório, as fragilidades observadas foram as seguintes:
Quadro 2 – Fragilidades de Controles Internos Administrativos
Item
Pergunta
A Unidade possui mapeamento dos principais processos
operacionais relacionados aos seus objetivos estratégicos?
Avaliação de Risco
A Unidade possui rotinas administrativas para a gestão de
risco?

Procedimentos/Atividade
s de Controle

33.

A Unidade possui processo de acompanhamento dos
Planos de Ação?
A UJ possui um processo de verificação da aderência das
decisões, procedimentos e produtos às suas políticas e
diretrizes?

Informação da Unidade
Não.
Não.
Sim.
(Vide
manifestação
Unidade abaixo)

Não.

Manifestação da Unidade após o Relatório Preliminar:

(Informações constantes do Memorando nº 19006/DPGE/2013, de 18/9/2013).
a)
Sobre se possui mapeamento dos principais processos operacionais relacionados
aos seus objetivos estratégicos:
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da

"O aprimoramento desse quesito de controle administrativo tem sido
trabalhado neste exercício por meio da realização de mapeamento e reprojeto dos
principais processos de negócios e de gestão da empresa com vistas a reorganizar
a estrutura e os processos da Empresa, bem como melhorar o desempenho
empresarial da Infraero.
Além disso, a Infraero está desenvolvendo o Projeto de Eficiência
Operacional em Aeroportos, que visa diagnosticar, propor e implantar melhorias
nos processos de embarque e desembarque de passageiros e na gestão do Centro
de Gestão Aeroportuária – CGA."

b)

Sobre se possui rotinas administrativas para a gestão de risco:
"O aprimoramento deste quesito será atendido pelos trabalhos de
reorganização administrativa que a Infraero vem desenvolvendo, mais
especificamente no que diz respeito a elaboração e definição da macroestrutura
organizacional.
Neste contexto, está sendo proposta a criação de uma área de Gestão de
Risco."

c)

Sobre se possui processo de acompanhamento dos Planos de Ação:
"Solicito retificar a resposta a essa questão para "SIM", tendo em vista que
a Infraero possui um processo de acompanhamento dos Planos de Ação das
iniciativas/projetos estratégicos constantes no Plano Empresarial, acompanhando
atividades, responsáveis e prazos."

d)
Sobre se possui processo de verificação da aderência das decisões,
procedimentos e produtos às suas políticas e diretrizes:
"Entendo que a partir da efetivação da área de Gestão de Risco esse
processo poderá ser implementado e os possíveis desvios em relação às políticas
internas e diretrizes poderá ser identificados e evitados."

34.

Análise da Equipe de Auditoria após o Relatório Preliminar:

Mantemos a recomendação até que as medidas em implementação preencham as
lacunas evidenciadas.
Acatamos a retificação solicitada, para considerar que a Infraero tem um
processo de acompanhamento dos Planos de Ação das iniciativas/projetos estratégicos
constantes no Plano Empresarial.
III.6 – GESTÃO DE PESSOAS.
35.
Verificamos que as atividades de gestão de pessoas na Infraero são realizadas
pela Superintendência de Recursos Humanos - DARH, da Diretoria de Administração.
36.
O quadro a seguir demonstra a força de trabalho da Unidade nos 3 (três)
últimos exercícios:
Quadro 3 – Força de Trabalho
Tipologia
Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)
Celetistas (desconsiderado os Cedidos, Cargos em
Comissão ou de Natureza Especial e Requisitados)

dez/10
(a)

dez/11
(b)

Quantidade
dez/12
% b/a
(c)

% c/a

% c/b

0

0

0

0

0

0

13.124

13.623

3,80

13.945

6,25

2,36
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Cargos em Comissão ou de Natureza Especial (sem
vínculo)
Estagiários
Requisitados com ônus para a UJ
Requisitados sem ônus para a UJ
Servidores cedidos (com ônus)
Servidores cedidos (sem ônus)
Servidores cedidos com ressarcimento
Outros (Especificar)

37

33

- 10,8

28

- 24,32

- 15,15

831

927

11,55

757

- 8,90

- 18,33

1

0

0

0

0

0

34

33

- 2,94

0

0

1

98

109

11,22

124

26,53

13,76

-

-

-

-

-

-

3,80

14.131

6,30

2,40

** Total (Considerados Celetistas, Cargos em
13.293 13.799
Comissão ou de Natureza Especial)
Fonte: INFRAERO - Memorando nº 9752/DARH/2013, de 15/5/2013.

- 2,94

33
1

37.
Em relação aos celetistas, os quais representam os efetivos da Empresa,
observa-se que ocorreram acréscimos no quantitativo de 3,80 % de 2011 para 2010, de
6,25% de 2012 para 2010 e 2,36% de 2012 para 2011.
38.
Relativamente ao cumprimento da legislação sobre admissão, remuneração,
cessão e requisição de pessoal (alínea "b" do item 6 do Anexo IV da DN-TCU nº
124/2012), a Empresa dispõe de um conjunto de normativos internos, fundamentados
em dispositivos legais, que regulamentam os diversos aspectos relacionados à gestão de
pessoas.
39.
A propósito, considerando que a Infraero é uma empresa pública de direito
privado, cujos funcionários têm seus contratos de trabalho regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, e, por esta circunstância, compete a esta CISET/PR avaliar
apenas a legalidade das admissões, foi emitida a Nota Técnica (FR) Nº 024/2013
COFIP/CISET/SG-PR, de 22/3/2013 com o título Avaliação dos Requisitos Legais na
Emissão de Atos de Aposentadorias, Pensões e Admissões, contendo as seguintes
informações:
a) no exercício de 2012 foram enviados pela Infraero para avaliação desta
Secretaria, os seguintes atos de admissão:
Quadro 4 – Atos de Admissão na Infraero avaliados pela CISET-PR

Mês da Admissão

Qt.. de Atos

Data de
recebimento

Cumpriu o
prazo

Qt. de dias
de atraso

Data do
encaminhamento
ao TCU

JANEIRO

90

15/3/2012

não

13

24/5/2012

FEVEREIRO

161

16/4/2012

não

16

7/8/2012

MARÇO

68

15/5/2012

não

16

10/8/2012

ABRIL

85

12/6/2012

não

12

Pendente

MAIO

68

30/8/2012

não

30

Pendente

JUNHO

40

23/8/2012

sim

0

Pendente
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Qt.. de Atos

Data de
recebimento

Cumpriu o
prazo

Qt. de dias
de atraso

Data do
encaminhamento
ao TCU

73

23/8/2012

não

24

Pendente

JULHO

69

30/8/2012

sim

0

Pendente

AGOSTO

54

19/9/2012

sim

0

Pendente

SETEMBRO

17

05/10/2012

sim

0

Pendente

OUTUBRO

06

08/11/2012

sim

0

Pendente

NOVEMBRO

01

08/11/2012

sim

0

Pendente

DEZEMBRO

02

18/01/2013

sim

0

Pendente

TOTAL

734

Mês da Admissão

Fonte: CISET-PR

b) os atos editados nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho
foram encaminhados a esta Secretaria em desobediência às disposições contidas
no art. 7º da IN TCU nº 55/2007, considerando que extrapolaram o prazo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da nomeação dos servidores no Órgão. Nos
meses de junho a dezembro o órgão enviou a documentação referente às
admissões e disponibilizou os atos de admissões para apreciação dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias estabelecido na referida Instrução Normativa.
c) no que se refere às admissões ocorridas nos meses de abril a setembro, foram
identificadas fragilidades que impossibilitaram a emissão de parecer com
proposta de legalidade, razão pela qual esta Secretaria emitiu a Diligência
COFIP/CISET/SG/PR nº 367/2012, encaminhada por meio do Ofício nº
972/2012/COFIP-CISET-SG-PR, de 15/10/2012, ocasião em que foram
solicitados esclarecimentos e correções em 237 (duzentos e trinta e sete) atos. As
formulações feitas por esta Secretaria foram atendidas.
40.
Concernente à adequabilidade da força de trabalho frente às suas atribuições
(alínea "a" do item 6 do Anexo IV da DN-TCU nº 124/2012), a Unidade informou, por
meio do Memorando nº 9752/DARH/2013, de 15/5/2013 que:
"... essa Superintendência de Recursos Humanos não possui estudo que
demonstre a lotação ideal de servidores/funcionários para executar as atribuições
legais e regimentais."

41.
Acerca da consistência dos controles internos administrativos relacionados à
gestão de pessoas (alínea "c" do item 6 do Anexo IV da DN-TCU nº 124/2012),
segundo se extrai das informações prestadas pela Empresa, em atendimento à Diligência
COAUD nº 3/2013 - OS nº 212/2013, a Unidade possui os controles internos,
detalhados na Informação 3 do Anexo II deste Relatório, os quais consideramos
satisfatórios.
42.
Por oportuno registramos o seguinte excerto sobre o assunto posto pela
Empresa no Relatório de Gestão 2012:
"GESTÃO DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO
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O investimento no capital humano também teve destaque nesse período,
tendo sido responsável por investimentos de aproximadamente de R$ 37 milhões.
Destaca-se, ainda, a contratação de consultoria especializada para a
revisão da arquitetura organizacional de recursos humanos cujos propósitos
principais são:
• Redefinição das políticas relativas a recrutamento e seleção, treinamento,
desenvolvimento, avaliação de desempenho por competências, retenção de
talentos, promoção e movimentação;
• Elaboração de novo plano de cargos, carreiras e salários.
De forma geral, as realizações do ano de 2012 reafirmam a importância da
atuação da Infraero como principal operadora aeroportuária do País. Por outro
lado, o papel da Empresa diante do redesenho de suas atribuições ganha um novo
contexto estratégico, uma vez que ela passará a atuar também como elo entre a
União e a iniciativa privada.
Com tudo isso, torna-se cada vez mais efetiva a missão da Infraero de
Prover infraestrutura e serviços aeroportuários e de navegação aérea,
contribuindo para a integração nacional e o desenvolvimento sustentável do País."

III.7 – GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
43.
Esta avaliação contempla a regularidade dos processos licitatórios e das
contratações e aquisições feitas por inexigibilidade e dispensa de licitação; a utilização
de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de
serviços e obras; e a qualidade dos controles internos administrativos relacionados à
atividade de compras e contratações, conforme determinação do item 8, do ANEXO IV
- DN TCU Nº 124, de 5/12/2012.
44.
Para este fim, com base nos critérios de materialidade, relevância e criticidade,
definimos uma amostra compreendendo 14 aquisições, envolvendo 41 processos.
45.
No total, a análise dos processos relacionados ao exercício de 2012 representou
28,35% do valor homologado, conforme quadro a seguir:
Quadro 5 – Amostra da materialidade dos processos analisados

Processos Realizados
Tipo

Valor
Homologado

Amostra para Auditoria

Quantidade

Valor
Homologado

Quantidade

%

Concorrência

433.789.375,98

46

252.253.244,18

7

58,15%

Tomada de Preços

15.642.617,23

50

0,00

0

0,00%

795.471,81

8

0,00

0

0,00%

RDC

1.291.321.363,51

28

622.567.024,83

7

48,21%

Pregão

1.702.725.464,79

1758

178.476.328,42

14

10,48%

Inexigibilidade

127.439.511,70

473

8.409.525,37

2

6,60%

Dispensa

238.735.760,84

541

18.400.356,21

3

7,71%

3.810.449.565,86

2904

1.080.106.479,0
1

33

28,35%

Convite

Total
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(*) Foram considerados, para a composição do quadro, as análises realizadas pelas equipes de Auditoria da
Superintendência de Auditoria Interna da Infraero, que compreenderam o valor de R$ 61.862.032,93 e as análises
realizadas pelo Tribunal de Contas da União, que compreenderam o valor de R$ 739.706.206,74.

46.
Com base nas análises de procedimentos licitatórios que realizamos, as quais
geraram as constatações evidenciadas no Anexo I deste Relatório, e considerando como
positivas as rotinas/procedimentos estabelecidos pela Área de Gestão de Compras e
Contratações avaliamos que os controles internos administrativos adotados pela
Unidade são satisfatórios, demandando, contudo, aprimoramentos.
47.
Verificamos que o conjunto de normas e manuais de procedimentos relativos a
licitações e contratos, utilizados pela Infraero no desenvolver de suas atividades,
minimiza os riscos operacionais de suas principais ações; e que as rotinas e
procedimentos adotados fortalece os controles internos.
48.
Apesar dos controles implementados, a análise da regularidade dos processos
licitatórios evidenciou a existência das seguintes fragilidades na organização dos
processos de compras e contratações:
a) A Norma da Infraero nº 6.01/E (NI nº 6.1/E (LCT), de 01/09/2011), que
regula a formalização de processos no âmbito da Unidade, dispõe que deverão
ser elaborados, para cada contratação, no mínimo, três processos, ou, conforme
denominado na norma, Pastas de Encaminhamento de Correspondência – PEC:
uma para o planejamento e levantamento de custos; outra para o
acompanhamento da licitação e uma terceira para o acompanhamento da
execução contratual. Dessa forma, existindo mais de um contrato para uma
mesma licitação, deverá ser aberto o mesmo número de PEC’s de
acompanhamento e, se for o caso, poderão ser formalizadas, pelas áreas de
fiscalização e gestão do contrato, outras PEC’s independentes. Em consequência
do atendimento à norma, as PEC’s formalizadas para a mesma aquisição são
instruídas, em sua maior parte, com cópias de documentos repetidos em outros
processos, gerando uma grande quantidade de informação repetida dentro dos
processos. Ademais, o mesmo documento, copiado de uma PEC para outra,
recebe uma diversidade de carimbos de numeração, já que cada área atribui uma
numeração a eles.
b) Foi observado que a possibilidade de formalização de outras PEC’s pelas
áreas de fiscalização acarreta o fato de que alguns documentos constam somente
naquela PEC específica dificultando a compreensão do procedimento licitatório
e de sua execução como um todo.
Quanto aos itens a e b o gestor se manifestou por meio de documento anexo ao Ofício
nº 11903/PRAI(AIPD)/2013, de 19/9/2013, informando que:
Os registros da auditoria tem procedência e os citados procedimentos, de
fato, merecem ser revistos. Com a nova modelagem da estrutura da Empresa, que
brevemente será implantada com base nos estudos e propostas apresentados pela
consultoria contratada pela Infraero junto ao Instituto de Desenvolvimento
Gerencial S.A. – INDG, indubitavelmente, implicará em significativas mudanças
nos procedimentos até então praticados, de modo a racionalizá-los e ao mesmo
tempo proporcionalizar economicidade e redução das despesas com custeio
realizadas pela Empresa. Neste contexto, sem dúvida, a proposta dos auditores da
CISET será contemplada.
(...)
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b) A estratificação das PEC – planejamento, licitação e contrato –
fundamenta-se nos trâmites necessários a cada área responsável para a aprovação
em suas respectivas esferas. Especificamente para a composição do processo
licitatório, apenas o pedido de instauração e o termo de referência são
encaminhados às áreas de licitação, e fora da PEC, conforme subalínea 4.2, alínea
“a”, subitem 11.1.3, da NI – 6.01/E (LCT), abaixo transcrito, não havendo,
portanto, a necessidade da duplicidade de documentos:
4.2. elaborar o pedido de instauração da licitação, que será enviado fora de
PEC para o Órgão de Licitações acompanhado da impressão da última versão do
Termo de Referência e das Planilhas de Preços aprovados na fase de
planejamento, inclusive o parecer de análise/aprovação do Órgão de Contratos.
No pedido deverá constar o número da PEC de Planejamento.
Vale ainda mencionar, que se assim não o fosse, correríamos o risco de
fragilizamos a segurança processual, pois as três fases foram compostas para que
as diversas etapas fossem cumpridas de forma independente, sem, contudo, a
interferência ou eventual manipulação, ou alteração de outra área, mesmo que
essa seja sequencial ou interdependente.

c) Foram detectadas falhas na numeração das folhas dos processos, bem como a
juntada de documentos incompletos, conforme disposto na Constatação 7 do
Anexo I deste Relatório, aumentando o risco de realização de falhas na instrução
processual.
d) Por fim, o uso não racional do papel na Administração Pública tem como
consequência a anulação da política ambiental e de sustentabilidade.
49.
Apesar da atual organização de processos licitatórios estar positivada em
Norma Interna, conforme mencionado pela Unidade, os fatos apontados implicam na
necessidade de revisão dos procedimentos atualmente utilizados.
50.
Lembramos, com relação à instrução processual, que a Lei nº 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe:
“Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.
§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados
necessários à decisão do processo.
§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se
do modo menos oneroso para estes.” (Grifos nossos)

51.
Destacamos, por fim, o que dispõe o Decreto 7.746/2012 sobre o
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração
pública federal:
“Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
(...)
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;”

52.
Assim, avaliamos que, com vistas à implementação das políticas ambientais e
práticas sustentáveis previstas pela legislação, é necessário uma reavaliação da
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metodologia atual para verificação da necessidade das práticas adotadas, considerando
especialmente a possibilidade de aplicação da legislação sobre sustentabilidade e de
redução do impacto ambiental gerado pela Unidade.
53.
Outras considerações sobre o assunto estão consignadas na Informação 4 do
Anexo II deste Relatório.
III.8 – GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI).
54.
Preliminarmente esclarecemos que nossa avaliação foi realizada com base: i)
no modelo Control Objectives for Information and Related Technology 4.1 (Cobit 4.1);
ii) nas Normas ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 – Código de Prática para a Gestão de
Segurança da Informação e NBR ISO/IEC 38500:2009 – Governança Corporativa de
Tecnologia da Informação; iii) na Instrução Normativa nº 4/2010 - SLTI/MPOG, que
dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos
órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e
Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.
55.
Avaliamos que a Unidade apresenta um grau de desenvolvimento razoável da
Gestão de TI, mas demanda aprimoramento, especialmente pelas fragilidades
evidenciadas nas respostas dadas pela Superintendência de Tecnologia da Informação –
DATI, que é a unidade organizacional responsável por gerir os ativos e serviços de
tecnologia de informação da Infraero a questionário sobre o tema submetido à Unidade.
56.
A Infraero logrou aprovar e publicar em 2012 seu Plano Estratégico
Institucional. Também estabeleceu uma sistemática de monitoramento de seus
indicadores e metas presentes, além de responsabilizar-se pela avaliação e pelo
estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativo de TI.
57.
Destaca-se que a Empresa aprovou e publicou a definição e distribuição de
papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso
corporativo de TI e as diretrizes para gestão da segurança da informação.
58.
Ocorre que não logrou aprovar e publicar as diretrizes para a formulação
sistemática de planos, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional,
tampouco as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
59.

Manifestação da Unidade após o Relatório Preliminar:

(Referência: Despacho nº 45 DATI(TIGT)/2013)
"A recomendação é pertinente e será tratada como ação no PDTI da
Infraero que encontra-se em fase de elaboração com prazo de conclusão até
dezembro/2013."

60.

Análise da Equipe de Auditoria após o Relatório Preliminar:
Mantemos a constatação até que a situação detectada esteja regularizada.

61.
A Empresa criou um Comitê de TI, designando representantes de todas as áreas
relevantes para compô-lo. Todavia, não há um monitoramento efetivo sobre suas
atividades.
62.

Manifestação da Unidade após o Relatório Preliminar:

(Referência: Despacho nº 45 DATI(TIGT)/2013)
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"A atuação do Comitê de TI está sendo reforçada e priorizada. Dentre as
ações previstas, inclui sua reestruturação com a participação de diretores e com
previsão de funcionamento da nova estrutura até o primeiro semestre de 2014."

63.

Análise da Equipe de Auditoria após o Relatório Preliminar:
Mantemos a constatação até que a situação detectada esteja regularizada.

64.
Houve o estabelecimento de objetivos de gestão e uso corporativos de TI,
porém ainda não há indicadores ou metas de desempenho para cada objetivo da
gestão de TI, tampouco existem mecanismos de controle do cumprimento das metas
de gestão e uso ou gestão de risco de TI.
65.

Manifestação da Unidade após o Relatório Preliminar:

(Referência: Despacho nº 45 DATI(TIGT)/2013)
(a) "Os indicadores e metas de desempenho de TI estão sendo revistos pela área de
planejamento empresarial. Além disso, esta recomendação está sendo tratada na
elaboração do novo PDTI da Infraero com prazo de conclusão até
dezembro/2013."
(b) "A recomendação é pertinente e está sendo tratada no PDTI da Infraero que
encontra-se em fase de elaboração com prazo de conclusão até dezembro/2013."

66.

Análise da Equipe de Auditoria após o Relatório Preliminar:
Mantemos a constatação até que as situações detectadas estejam regularizadas.

67.
O Plano de Auditoria Interna 2012 considerou a avaliação de riscos críticos
para o negócio e a eficácia dos controles e há o acompanhamento dos indicadores de
resultado estratégicos dos principais sistemas de informação. Em 2012 ocorreram
auditorias na área de governança de TI, bem como sobre os contratos nessa área.
68.
O PDTI da Infraero foi publicado e aprovado com o suporte do Comitê de TI e
de cada área de negócio, contando com a sua inter-relação de áreas priorizadas com o
seu orçamento. Os principais negócios da Infraero foram identificados e mapeados,
existindo sistemas de informação que dão suporte aos seus processos de negócio.
69.
A Empresa não realizou inventários de ativos de informação, não classificou
essa informação, não analisou os riscos aos quais a informação crítica está submetida,
considerando os objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e
autenticidade, o que deve ser priorizado no exercício de 2013, com vistas a aumentar
sua segurança da informação.
70.

Manifestação da Unidade após o Relatório Preliminar:

(Referência: Despacho nº 45 DATI(TIGT)/2013)
"O inventário de ativos de informação não está em conformidade com o
modelo Cobit 4.1, Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 (Código de Prática
para a Gestão de Segurança da Informação) e NBR ISO/IEC 38500:2009
(Governança Corporativa de Tecnologia da Informação).
Hoje, esse controle é realizado informalmente, ou seja, não existe processo
documentado, aprovado e institucionalizado que atenda às recomendações dos
órgãos de controle.
A recomendação é pertinente e será tratada como ação no PDTI da Infraero
que encontra-se em fase de elaboração com prazo de conclusão até
dezembro/2013."
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71.

Análise da Equipe de Auditoria após o Relatório Preliminar:
Mantemos a constatação até que a situação detectada esteja regularizada.

72.
As contratações de TI passam usualmente por estudos técnicos preliminares
para avaliar a viabilidade da contratação.
73.
A Carta ao Cidadão (Decreto nº 6.932/2009) será publicada em 2013 pela
Infraero, com a inclusão de serviços mediados por TI (e-Gov), sendo que atualmente
60% dos serviços disponibilizados ao cidadão são providos por e-Gov.
74.

Manifestação do Gestor após o Relatório Preliminar:

(Referência: Despacho nº 45 DATI(TIGT)/2013)
"Essa atribuição está sob responsabilidade da Superintendência de
Marketing e Comunicação Social – PRMC. Conforme informação obtida junto a
PRMC, a estimativa para publicação da Carta ao Cidadão é até novembro de
2013."

75.

Análise da Equipe de Auditoria após o Relatório Preliminar:
Mantemos a constatação até que a situação detectada esteja regularizada.

76.
A propósito, vimos que a Empresa desenvolve o seguinte projeto na Área,
segundo consta do Relatório de Gestão 2012 da Empresa:
"Projetos GRS-02.3.j - Sistema ERP
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação - DATI
Objetivo Geral:
Obter um sistema empresarial e corporativo para a Infraero, com vistas à
otimização de recursos, padronização e celeridade dos processos, redução de
custos, uma melhor visão gerencial e maior controle.
Justificativa:
Os atuais sistemas corporativos da Infraero possuem diferentes e defasadas
tecnologias, grande volume de manutenções, baixo nível de integração, e
informações redundantes e inconsistentes; não atendem às necessidades da
Infraero em termos de possibilitar uma gestão moderna e em conformidade com as
leis.
Descrição dos Produtos:
Eliminar interfaces manuais; reduzir custos, otimizar o fluxo e a qualidade da
informação, otimizar o processo de tomada de decisão, eliminar redundâncias de
atividades e reduzir o tempo de resposta aos interessados.
Data Início: A definir
Data Término: A definir
Andamento:
Projeto em fase de planejamento."

III.9 – IRREGULARIDADES CONSTATADAS
77.
Não foram constatadas irregularidades em relação aos atos de gestão
examinados.
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III.10 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
78.
Esta avaliação contempla a estrutura tecnológica e de pessoal e os controles
instituídos para esta gestão da Área, de acordo com o que determina o item 13, do
Anexo IV da DN TCU Nº 124, de 5/12/2012.
79.
Inicialmente, embora esteja vinculada à Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República – SAC/PR, a Infraero continua tendo que submeter os
processos relacionados à demolição de benfeitorias, cadastramento de imóveis,
regularização patrimonial e etc., ao Comando da Aeronáutica, consoante informação
contida no Memorando nº 13596/DFCT/2013, de 5/7/2013, em resposta à Solicitação de
Auditoria nº 03/2013 – OS Nº 212/2013.
80.
Sendo assim, os imóveis sob sua administração são registrados no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet pelas Unidades
Gestoras dos Comandos Aéreos Regionais do Comando da Aeronáutica – Comar, de
acordo com a região em que se localiza o aeroporto, visto que a Infraero encontra-se
cadastrada, apenas, como Unidade Utilizadora, e não Gestora, de imóvel da União.
81.
Sobre a gestão de seu patrimônio imobiliário, a Unidade informou, no mesmo
Memorando, que esta é realizada de duas maneiras:
"a) No âmbito interno da Infraero os imóveis são registrados no Sistema de
Patrimônio da Empresa (SS:AF) e contabilmente, em contas de compensação por
não serem imóveis próprios. Mensalmente a Infraero realiza o cálculo da
depreciação das edificações e benfeitorias, registrando tanto no Sistema de
Patrimônio como no Contábil. Todos os imóveis possuem empregado registrado
como responsável pelo imóvel, ou seja, todos os terrenos e edificações possuem
responsável. O controle do patrimônio imóvel no âmbito da Infraero é regulado
por meio da Norma Interna “NI – 8.04/C(ADP) – ADMINISTRAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS”.
b) O registro para controle do patrimônio imobiliário no âmbito do
Patrimônio da União é realizado por meio do registro dos imóveis no SPIUnet nas
Unidades Gestoras dos Comandos Aéreos Regionais – Comar (Comar I, Comar
II, Comar III, Comar IV, Comar V, Comar VI e Comar VII) do Comando da
Aeronáutica, de acordo com a região em que se localiza o aeroporto.
A Infraero realiza o registro da Ficha 2124 (Terreno) ou da Ficha 2125
(Benfeitoria) no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário da
Aeronáutica – SIGPIMA, conforme o que estabelece o item 6.3.4.1 da Norma do
Sistema de Patrimônio do Comando da Aeronáutica”, NSCA 87-1 (anexo 3),
aprovada por meio da Portaria COMGAP nº 11/2EM, de 29/4/2011, do Comando
da Aeronáutica."

82.
Quanto à estrutura tecnológica e de pessoal para gestão do patrimônio
imobiliário, questionamos a Unidade, por meio da Solicitação de Auditoria nº 03/2013 –
OS nº 212/2013, obtendo como resposta o e-mail encaminhado em 31/7/2013, pelo
Coordenador de Planejamento da Auditoria Interna – AIPD-4, em complemento ao
Memorando nº 13596/DFCT/2012, de 5/7/2013, que apresenta as seguintes
informações:
"Em relação à estrutura tecnológica a Infraero se utiliza de um sistema
financeiro denominado SmartStrean no qual existem diversos módulos, dentre eles,
o módulo de ativo fixo, usualmente chamado de SS:AF. Este módulo realiza o
registro dos bens móveis e imóveis, a movimentação mensal dos saldos das contas
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patrimoniais, promovendo o cálculo mensal da depreciação e a integração com o
sistema contábil. Trata-se de um sistema adquirido pela Infraero a
aproximadamente dez anos e que tem atendido razoavelmente a demanda de
trabalho.
A estrutura de pessoal para administrar o patrimônio encontra-se
distribuída entre a Sede da Empresa, Superintendências Regionais e Aeroportos. A
estrutura da Sede conta com uma gerência e três coordenações e mais sete
colaboradores, totalizando onze empregados na gerência, formada,
principalmente, por Contadores, Administrador e Técnicos em Contabilidade,
sendo que dois empregados ocupando cargo de Assistente. Das nove
Superintendências Regionais da Infraero seis contam com coordenação específica
de patrimônio e nas outros três a atividade é desenvolvida junto com as atividades
de contabilidade e custos. Nos principais aeroportos (12 deles) temos um
empregado que ocupa a função de encarregado de Atividades de Patrimônio e
Fundos responsável pela atividade de patrimônio e de fundo fixo no aeroporto.
Nos demais aeroportos é realizada apenas a atividade de patrimônio relacionada
aos bens móveis por empregado sem dedicação exclusiva. A Infraero possui
quarenta e nove empregados que atuam diretamente na atividade de patrimônio na
Sede, Superintendências Regionais e Aeroportos."

83.
No que tange aos controles internos utilizados para gestão do patrimônio
imobiliário, as informações também foram complementadas por meio do e-mail
encaminhado em 31/7/2013, pelo Coordenador de Planejamento da Auditoria Interna –
AIPD-4, que transcrevemos a seguir:
"Os controles internos são realizados da seguinte maneira:
• Utiliza-se o relatório “Razão Auxiliar” emitido pelo SS:AF para
acompanhamento da movimentação do saldo das contas patrimoniais, calculo da
depreciação, inclusão, baixas e exclusão. Este relatório é emitido por aeroporto e
consolidado;
• Adicionalmente são controladas e acompanhadas, especialmente por planilhas
em Excel, as informações relativas a: Situação de Regularidade e legalidade dos
imóveis, metragem das áreas, portarias de rezoneamento, Portarias de Entrega
dos Aeroportos do Comando da Aeronáutica para a Infraero e de Zoneamento de
Ruído e de Zona de Proteção do Aeroporto, dentre outros;
• Mensalmente é atualizado relatório denominado “Relatório de Situação
Patrimonial” onde é registrada toda a movimentação de processos relacionados a
cada um dos aeroportos. São registradas informações, tais como: Convênio de
desapropriação, processo de reintegração de posse em andamento, permuta de
áreas e cessão de áreas;
• A Norma de Patrimônio NI 8.4/B(ADP) estabelece a realização de inventário
para todas as benfeitorias que serão incorporadas ao patrimônio da União;
• Todos os bens móveis e imóveis são entregues a empregados que assumem a
posição de “detentor do bem”, assumindo a responsabilidade pela guarda, zelo e
conservação do bem. Anualmente a Empresa realiza inventário de bens;
• As obras que são realizadas nos aeroportos são controladas por meio de
registros no SS:AF em contas denominadas “Obras em Andamento”. Estes
registros são realizados para que ao final da obras eles possam ser transferidos
para operação;
• São realizados controles no âmbito das Superintendências Regionais das
edificações construídas por terceiros por meio de contrato de concessão que serão
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revertidas ao patrimônio da União. Esse controle é realizado por meio do registro
dessas edificações em contas denominadas “Bens para Reversão”;
• As incorporações de benfeitorias ao patrimônio da União são realizadas por
meio de Comissão constituída por meio de Ato Administrativo, especificamente
para esse fim."

84.
Ressaltamos que no Relatório de Gestão nº 05/2012, havia sido constatado por
esta Secretaria de Controle Interno que o sistema existente não estava adequado às
necessidades gerenciais da área de gestão patrimonial e que a utilização de planilhas
Excel se devia à necessidade de controles paralelos pelo fato do sistema principal não
fornecer as informações gerenciais que a Empresa necessita, gerando a Recomendação
g, do Anexo IV, ao Relatório mencionado.
85.
Quando questionada sobre esta recomendação, a Infraero informou, no
Memorando nº 13596/DFCT/2013, de 5/7/2013, que:
"Os bens imóveis da Infraero são controlados por meio do Sistema de
Patrimônio da Infraero (SS:AF) e do SPIUnet, o Excel é utilizado como mais uma
facilidade para a elaboração de relatórios gerenciais e não para o controle dos
ativos."

86.
Assim, verificamos que o sistema utilizado é o mesmo do exercício de 2011 e
que a recomendação feita não foi atendida.
87.
Logo, constatamos a necessidade de um sistema de informação mais adequado
ao controle dos bens imóveis, próprios e da União, que auxilie o controle da situação do
bem e das atividades necessárias à sua regularização/legalização e que evite a
necessidade de controles adicionais.
88.

Manifestação da Unidade após o Relatório Preliminar:
"O sistema de patrimônio (SmartStream – SS:AF) permite o registro e
controle dos bens imóveis, tanto dos terrenos como das edificações e benfeitorias,
emitindo mensalmente relatórios auxiliares para o acompanhamento da
movimentação patrimonial.
Além do SS:AF utilizamos planilhas em excel como uma funcionalidade,
uma vez que os técnicos podem extrair informações diretamente das tabelas do
sistema de patrimônio e exportar para o excel de modo a trabalhar com as
informações.
Em vista das tratativas em andamento entre a Secretaria de Aviação Civil –
SAC/PR, o Comando da Aeronáutica - Comaer e a Secretaria de Patrimônio da
União - SPU para transferência da responsabilidade patrimonial dos imóveis da
União (Aeroportos) do Comaer para a SAC/PR, a Infraero tem a expectativa da
transferência da gestão desses imóveis para sua administração e de autorização
para utilizar o Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial - SPIUNet
do Governo Federal."

89.

Análise da Equipe de Auditoria:
Acatamos as ponderações apresentadas pela Empresa.

III.11 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO SOBRE RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS
PRATICADAS
90.

A Empresa não praticou renúncia tributária no exercício de 2012.
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91.

Essa informação consta de outro modo do Relatório de Gestão da Empresa:
"A Renúncia Tributária não é aplicável à Infraero por não se enquadrar no
Art. 14, § 1º, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). A Infraero, por ser uma empresa estatal
independente, é acompanhada diretamente pelo Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais – DEST e tem sua programação de gastos
inserida no Programa de Dispêndios Globais – PDG que consolida as
programações e discrimina as fontes de recursos das empresas controladas direta
ou indiretamente pela União, não participando dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social e, consequentemente, não utiliza o Sistema SIAFI."

III.12 – SITUAÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NOS DEMAIS ITENS
III.12.1 - Patrocínio a Entidade Fechada de Previdência Complementar
92.
A Infraero é patrocinadora do Instituto Infraero de Seguridade Social –
Infraprev.
93.
As informações contidas no Relatório de Gestão 2012 da Infraero encontram
suporte nos pareceres atuariais emitidos pela empresa Mercer Human Resource
Consulting Ltda.
94.
A teor dos Pareceres Atuariais referentes aos Planos de Benefícios instituídos
(Plano I de Benefícios; Plano II de Benefícios; Plano de Aposentadoria de
Contribuição Variável e Plano Associativo INFRAPREV I - PAI 1) a situação em
31/12/2012 é de equilíbrio econômico e financeiro, ressaltando apenas a seguinte
conclusão sobre o Plano I:
"Certificamos que o Plano I de Benefícios do INFRAPREV, considerando a
implementação do Plano de Custeio acima apresentado, encontra-se com um
déficit correspondente a 2,60% do Patrimônio de Cobertura do Plano, portanto,
dentro das regras de exceção estabelecidas na Resolução nº 26/2008 para seu
imediato equacionamento. Tal déficit será acompanhado ao longo do exercício de
2013, de forma concomitante com o processo de saldamento, cuja aprovação
encontra-se ainda em tramitação no âmbito dos órgãos competentes."

95.
No ano de 2012, a Auditoria Interna da Empresa realizou trabalho no Instituto,
tendo sido elaborado o Relatório de Auditoria nº 33/PRAI(AIAG)/2012. No Relatório
de Gestão 2012 consta a informação que as evidências detectadas pela Equipe de
Auditoria nos exames aplicados na gestão de investimentos do Instituto Infraero de
Seguridade Social – Infraprev foram devidamente encaminhadas ao Diretor
Superintendente da Entidade para conhecimento e manifestação, bem como, aos
Diretores Financeiro e de Administração da Infraero, para conhecimento.
III.12.2 – Página da Transparência da INFRAERO.
96.
Verificamos que a INFRAERO com o advento da Lei de Acesso a Informação
(LAI) extinguiu do seu site a Página da Transparência. Todavia, verificamos, conforme
consulta ao site da Empresa em 11/9/2013, que dados e informações sobre licitações,
convênios, auditorias, despesas, incluindo diárias nacionais e internacionais, entre
outras, estão contidos no banner Acesso à Informação do referido site.
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III.12.3 – Informações Classificadas.
97.
A Empresa vem cumprindo o que estabelece o art. 45 do Decreto nº
7.724/2012, o qual prescreve:
Art. 45 - A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente,
até o dia 1° de junho, em sítio na Internet:
I - rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses;
II - rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter:
a) código de indexação de documento;
b) categoria na qual se enquadra a informação;
c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; e
d) data da produção, data da classificação e prazo da classificação

98.
No item com este título inserido no banner "Acesso a Informação" do site da
Empresa, as informações foram divulgadas na forma exigida, consoante consulta feita
em 11/9/2013.
III.12.4 – Plano de Ação
99.
Pela Solicitação de Auditoria nº 20/2013 – OS nº 212/2013, de 17/7/2013,
pedimos a Empresa que apresentasse informações atualizadas sobre os Planos de Ação
relativos aos Relatórios de Auditoria e Notas Técnicas a seguir enumeradas:
a) 080/2010 (Relatório de Gestão 2009 da CISET/MD);
b) 102/2011 (Relatório de Gestão 2010 da CISET/MD);
c) 1/2011 (Relatório Operacional da CISET-PR);
d) 1/2012 (Relatório de Monitoramento da CISET-PR);
e) 05/2012(Relatório de Gestão da CISET-PR).
100.
As informações prestadas pela INFRAERO constituem o Anexo III deste
Relatório.
III.12.5 - Ausência de cobrança, recebimento e análise de prestação de contas de
convênios firmados com Corporações de Bombeiros Militares e outros órgãos
estaduais ligados a segurança e defesa
101.
Este assunto constituiu a Constatação 2 do Anexo I ao Relatório nº 5/2012,
expedido sobre as contas de 2011 da Empresa, consubstanciada no seguinte fato:
"Nos exames empreendidos, foram identificados convênios firmados com
Corporações de Bombeiros Militares, no valor global de R$ 23.276.995,56, para
os quais não estão sendo cumpridas rotinas de apresentação e análise de
prestações de contas, conforme demonstrado no quadro abaixo: [...]"

102.
Haja vista que, mesmo após a manifestação do Gestor, a Equipe de Auditoria
não alterou o entendimento da obrigatoriedade de prestação de contas, por imposição da
legislação, devendo ser observada pelos convenentes, independentemente da existência
ou não de cláusula específica no termo de convênio, decidimos emitir, no curso deste
trabalho, a Solicitação de Auditoria nº 19/2013 – OS nº 212/2013, cujo item 2 encerra:
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"2.Objetivamente, o que queremos saber, em essência, é o que a INFRAERO
tem de novo a oferecer sobre a constatação e conseqüente cumprimento da
recomendação que possa alterar o nosso entendimento, haja vista que, até o
momento, partilhamos a jurisprudência do TCU, a exemplo do contido nos
Acórdãos 1209/2010-Plenário e 522/2006-Plenário, de que seja observada na
celebração e condução de convênio, a legislação federal incidente sobre a
matéria. Nesse mesmo sentido é o entendimento da Superintendência de
Consultoria Jurídica – DJCN, desta Empresa, que instada a se pronunciar sobre a
questão em comento, exarou:
" ... a análise da documentação apresentada pelos convenentes para
prestação de contas (..) deve ser realizada caso a caso, não sendo possível definir,
antecipadamente, um mínimo de peças que serão suficientes para atender aos
requisitos legais (..). Ressalte-se que não se pode perder de vista que a IN STN nº
01/97 traz uma relação de documentos que deverão compor a prestação de
contas..."

103.
Em resposta, a Superintendência de Contratos e Convênios da Empresa
apresentou as seguintes informações:
A Infraero mantém controles internos administrativos relacionados à
celebração, execução, fiscalização e prestação de contas de todos os convênios
firmados com as Corporações de Bombeiros Militares quanto à execução física e o
atingimento dos objetivos.
Quanto ao procedimento de análise das prestações de contas, a Infraero
está comprometida a envidar seus melhores esforços para assegurar a análise e
aprovação das prestações de contas dos convênios firmados, encerrados e
vigentes, em formato compatível com as necessidades da INFRAERO e as
particularidades das Corporações de Bombeiros Militares, de maneira a garantir
a harmonia entre a execução física e financeira, bem como atingimento dos
objetivos propostos, tendo em vista o interesse recíproco e o regime de mútua
cooperação entre as duas entidades públicas, conforme se segue:
1. Em 18/12/2012 entrou em vigor o Manual de Procedimentos da Infraero
nº 25.05 (GCO), que tem por finalidade disciplinar as atividades referentes à
celebração, gerenciamento e prestação de contas de convênios, acordos, ajustes e
congêneres, inclusive os de natureza não financeira, celebrados no âmbito da
Infraero, conforme ANEXOS 1 e 2 deste memorando.
2. Realização de reunião, em 28/02/2013, entre representantes da Infraero e
da CISET/PR, para discussão dos procedimentos para prestação de contas dos
convênios celebrados com as guarnições de Bombeiros Militares e apresentação
do manual aprovado pela Infraero. Na oportunidade a Infraero apresentou a
forma como os serviços são prestados, garantindo a manutenção do nível de
proteção dos aeroportos, em atendimento às normas da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC, bem como as dificuldades em prestar contas nos termos na
IN STN 01/97.
A norma descrita exige o cumprimento dos requisitos inerentes aos
convênios, sobretudo quanto às metas de ordem qualitativa e quantitativa, etapas e
fases de execução do objeto, plano de trabalho, plano de aplicação dos recursos,
transferência de recursos para conta específica, cronograma de desembolso,
prestação de contas e outros, que na prática a Infraero junto as Corporações de
Bombeiros Militares não há como serem efetivamente aplicadas.
Primeiramente, vê se que na realidade dos trabalhos desenvolvidos pelos
bombeiros militares nos aeroportos da Infraero, não há como minudenciar as
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metas, fases ou etapas de execução do objeto desse instrumento jurídico,
sobretudo, porque as atividades diárias desempenhadas no âmbito desses sítios
aeroportuários não são avaliadas sob este foco, pois tratam tão-somente de
prestação de serviços mediante ações operacionais para salvamento e combate a
incêndio dentro e nas proximidades dos aeroportos, nas aeronaves, nas pistas de
pouso e decolagem, entre outras correlatas ao sítio aeroportuário.
Não obstante a menção ao interesse comum no objeto existe na verdade,
uma prestação de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, pela qual traz
apenas uma relação de pessoal técnico necessário para executar os serviços e os
valores a serem repassados mensalmente à Corporação Militar. Ou seja, para as
partes interessadas, especificamente a Infraero, não importa a aplicação dos
recursos na busca do objetivo dito comum, pois, na verdade, o que esta empresa
pública pretende é tão-somente as atividades de prevenção e combate a incêndios
nos sítios aeroportuários.
Disso, constata-se de imediato que não se tem como estabelecer as etapas
ou fases da consecução das ações praticadas pelos bombeiros nos aeroportos,
pois, embora o objeto seja preciso, qual seja, atividades de prevenção e combate a
incêndios, não tem como minudenciar no plano de trabalho o detalhamento das
aquisições pretendidas pela Corporação, ou mesmo especificar e quantificar os
serviços prestados com os recursos do próprio convênio.
Importante destacar que, os materiais, equipamentos e veículos utilizados
nas atividades dos bombeiros nos aeroportos são fornecidos pela própria Infraero,
não sendo estes objetos custeados com os valores aportados a disposição do
convênio. Os desembolsos mensais realizados à Corporação são exclusivamente
disponibilizados com a finalidade de prover a mão-de-obra dos próprios
bombeiros utilizados na localidade aeroportuária.
Ora, sabemos que a referida instrução normativa estabelece o plano de
aplicação de recursos, e ainda que estes recursos dos convênios devam ser
depositados e geridos em conta bancária específica e em instituição financeira
controlada pela União.
Nesse ponto observa-se no tocante ao plano de recursos, não existe
parâmetro que subsidie a sua elaboração, quando a essência das atividades
desempenhadas refere-se a prestação de serviços.
Sem falar que, além desse fato peculiar, os repasses financeiros realizados
para as Corporações Militares não podem ser efetuadas em contas específicas,
uma vez que os valores pagos a título de remuneração salarial dos bombeiros são
pagos com orçamento fiscal do Estado e os repasses pelos serviços prestados são
feitos em conta única e geral do Estado.
É nessa esteira que, em razão do aporte financeiro ser depositado em conta
geral da entidade estatal, a mesma utiliza e usufrui desses recursos financeiros
para outras atividades, que não somente àquelas de pagamentos dos vencimentos
dos bombeiros militares atuantes nos aeroportos, não havendo, pois dessa forma
que se falar em conta específica para movimentação dos respectivos repasses de
ordem financeira.
3. Redefinição dos procedimentos de análise dos processos de prestações de
contas, passando à área de convênios da sede da Infraero, em Brasília, a
responsabilidade de analisar as prestações de contas de todos os convênios
firmados no âmbito da Infraero, quanto ao aspecto financeiro, conforme ANEXO 3
deste memorando.

Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

26

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

A análise da efetividade da execução do objeto dos convênios se dá no
próprio local da execução dos serviços prestados mediante acompanhamento in
loco do Fiscal Operacional, nomeado para cada instrumento, atestando a
execução do objeto, isto é, garantida a manutenção do nível de proteção do
aeroporto.
4. Elaboração e aprovação da Minuta Padrão a ser adotada nos Termos de
Convênios firmados entre a Infraero e os Corpos de Bombeiros Militares,
elaborada com amparo na legislação de regência, especificando os requisitos
básicos para a celebração do instrumento jurídico, de acordo com as normas
pertinentes, especificamente o MP 25.05 (GCO), de 18 de dezembro de 2012,
conforme ANEXOS 4 e 5 deste memorando.
5. Após a análise e aprovação da Minuta Padrão dos convênios celebrados
com as Corporações dos Bombeiros Militares, houve a necessidade de revisão dos
procedimentos contidos nos subitens 13.2.7 e 13.5.1 do MP 25.05 (GCO), de
18/12/2012, cujo texto foi proposto na forma abaixo, conforme ANEXOS 6 a 10:
13.2.7
- A prestação de contas parcial dos convênios celebrados com o
Corpo de Bombeiros Militar será composta dos seguintes documentos:
a)

ofício de encaminhamento da prestação de contas parcial;

b) relatório parcial das atividades desenvolvidas, elaborado pelo Corpo
de Bombeiros Militar;
c) parecer técnico conclusivo, elaborado pelo fiscal operacional
designado para acompanhamento do serviço, quanto à execução física e ao
atingimento dos objetivos do convênio;
d) relatório de aplicação de recursos parcial, devidamente assinado, com
indicação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos
do convênio;
e) parecer financeiro, elaborado pela Área de Convênios, quanto a
regularidade do processo de prestação de contas parcial.
13.5.1 A prestação de contas final dos convênios celebrados com o Corpo de
Bombeiros Militar será composta dos seguintes documentos:
a)

ofício de encaminhamento da prestação de contas final;

b) relatório final das atividades desenvolvidas, elaborado pelo Corpo de
Bombeiros, relatando, quando houver, os problemas verificados na
execução do objeto do convênio, bem como os benefícios alcançados;
c) parecer técnico conclusivo, elaborado pelo fiscal operacional
designado para acompanhamento do serviço, quanto à execução física e ao
atingimento dos objetivos do convênio;
d) relatório de aplicação de recursos final, devidamente assinado, com
indicação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos
do convênio;
e) parecer financeiro, elaborado pela Área de Convênios, quanto a
regularidade do processo de prestação de contas final.
Portanto, posteriormente à aprovação das alterações do MP, as prestações
de contas dos convênios vigentes, como também dos encerrados, serão analisadas
observando as determinações contidas no referido Manual de Procedimentos."
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104.
Assim, acatamos os esclarecimentos e/ou justificativas apresentados pelo
Gestor, considerando, especialmente, as peculiaridades que envolvem a avença e as
medidas adotadas pela Empresa para disciplinar a prestação de contas dos recursos
transferidos.
IV - CONCLUSÃO
105.
Uma vez abordados os pontos requeridos pela legislação e normas aplicáveis,
submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a
emissão do competente Certificado de Auditoria.
Brasília,

ANTONIO DAS GRAÇAS DA ROCHA
FONSECA

de setembro de 2013.

MARIA ADÉLIA BRÊTAS E ARUEIRA

Supervisor/COAUD/CISET/SG-PR

Assessor Técnico/COAUD/CISET/SGPR

MARINEY OLIVEIRA NEVES

FLÁVIA DE OLIVEIRA SOUSA

Supervisor/COAUD/CISET/SG-PR

Supervisor/COAUD/CISET/SG-PR

De acordo,

MÁRCIA DA ROSA PEREIRA
Coordenadora-Geral de Auditoria
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO I – CONSTATAÇÕES DE CARÁTER FORMAL
CONSTATAÇÃO 1: Ausência de verificação da regularidade fiscal da empresa
adjudicatária, quando da assinatura do contrato.
Fato:
- Trata-se do Pregão nº 105/ADRJ/SBGL/2012, por meio do qual foi firmado o
Contrato nº 0065-PA/2012/0061, com a empresa TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA, no valor de R$ 11.075.065,95, para
a prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo, na modalidade de proteção da
aviação civil para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos
Jobim – SBGL; e,
- Trata-se da Inexigibilidade de Licitação nº 50/ADRJ/SBGL/2012, por meio
da qual foi firmado o Contrato nº 08.2012.061.0016, com a empresa CLARO S/A, no
valor de R$ 3.974.292,00, cujo objeto é a utilização de infraestrutura de
telecomunicações da Infraero para a instalação “dos equipamentos de propriedade da
beneficiária”, no segmento de serviço móvel pessoal (SMP).
Observamos que foram realizadas, anteriormente à assinatura dos Contratos
mencionados, consultas ao SICAF contendo as seguintes informações:
a) Para o Contrato nº 0065-PA/2012/0061: consulta ao SICAF realizada em
12/7/2012 demonstrando a regularidade fiscal da empresa, junto ao FGTS, válida até
14/7/2012, sendo que o Contrato foi assinado em 25/7/2012.
b) Para o Contrato nº 08.2012.061.0016: consulta ao SICAF realizada em
17/8/2012, demonstrando a regularidade fiscal da empresa, junto ao FGTS, válida até
08/09/2012, sendo que o Contrato foi assinado em 15/9/2012;
Desta forma, constatamos que não foi verificada, pela Infraero, se as empresas
adjudicatárias mantinham as condições de habilitação e qualificação exigidas
inicialmente nos certames mencionados, quando da assinatura dos contratos em questão,
em desacordo com o Acórdão do TCU nº 78/2007 – Segunda Câmara e o artigo 48, § 1º,
do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero (RLCI), aprovado pela Portaria
Normativa nº 357/MD, de 5/3/2010.
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Manifestação da Unidade:
Sobre o assunto a Unidade foi questionada por meio das Solicitações de
Auditoria nº 04/2013-OS nº 212/2013, e nº 18/2013-OS nº 212/2013, e diante destas
informou:
a) Sobre o Contrato nº 0065-PA/2012/0061:
A comprovação da regularidade junto ao FGTS poderá ser confirmada no
site da Caixa – histórico do cidadão. A propósito, não consta nos normativos
internos e nos instrumentos legais orientação para que a regularidade trabalhista
seja verificada no ato da assinatura do contrato e sim durante a vigência
contratual, conforme subitem 7.1.1 do TC 0065-PA/2012/0061.(Memorando nº
5411/SRRJ(GCRJ)/2013, de 10/7/2013)
Apesar da Resposta apresentada por meio do Memorando nº
5411/SRRJ(GCRJ)/2013, algumas considerações podem ser feitas para subsidiar
novos esclarecimentos.
Foi constatada pela Equipe de Auditoria a ausência de verificação de
regularidade trabalhista do empregador, Top Lyne Serviços Auxiliares de
Transporte Aéreo Ltda., junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), quando da assinatura do termo de Contrato nº 0065-PA/2012/0061, em 25
de julho de 2012.
Quanto ao apontamento citado, deve ser esclarecido que em um cotidiano
atribulado, na busca da eficiência e da celeridade no processamento dos
instrumentos contratuais, ao constatar que um item da Regularidade Fiscal
Federal está com a validade vencida, a Coordenação responsável tem por hábito
sanar a falta de atualização no SICAF com a inserção de certidões de
regularidade extraídas do sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal e dos
demais veículos oficiais de comunicação. No caso concreto, evidenciado pela
equipe, houve o esquecimento de inserção, em julho de 2012, da Certidão na pasta
PEC de gestão do contrato.
Deve restar assente nesta justificativa, que termos o conhecimento de que
estar regular perante ao FGTS é condição obrigatória para que as empresas
possam se relacionar com a Administração Pública, bem como a certeza de que a
contratada estava em situação regular. Convicção sólida, com lastro no Histórico
do Empregador, documento em anexo, que mostra a existência da CRF nº
201207130924195830488, de 13.7.2012, válida no período de 13.7.2012 a
11.8.2012, para o CNPJ nº 09.195.665/0001-72.
Isso posto, está claro que na data em que o contrato foi assinado, 25.7.2012,
a situação junto ao FGTS da empresa Top Lyne Serviços Auxiliares de Transporte
Aéreo Ltda., estava regular e que, como consequência dessa ilação, o
esquecimento da inserção da certidão do FGTS ou da atualização do SICAF se
traduz com uma eventual falha formal que será mitigada com o aperfeiçoamento
dos controles internos. (Memorando nº 14592/DFCC/2012 de 17/7/2013)

b) Sobre o Contrato nº 08.2012.061.0016:
a.1) Informo que antes do envio do Termo de Contrato para visto da
Gerência Jurídica foi realizada a consulta quanto à regularidade do Certificado
do FGTS – CRF, da empresa CLARO S/A. No entanto, quando da assinatura dos
Representantes Legais da Infraero, deixou-se de observar tal procedimento.
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Desse modo, em que pese esta Empresa não ter realizado nova consulta,
informo que o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF encontra-se válido,
conforme anexo. (Memorando nº 5572/CMRJ(CMRJ-5)/2013, de 15/7/2013)

Análise da Equipe de Auditoria:
Inicialmente cumpre informar que, embora a comprovação da regularidade
junto ao FGTS possa ser confirmada na data desta auditoria, cabe à INFRAERO
verificar a regularidade fiscal da empresa a ser contratada na data da contratação.
Sendo assim, entendemos que a ausência de verificação da regularidade fiscal
das empresas adjudicatárias, pela Infraero, quando da assinatura do Contrato nº 0065PA/2012/0061 e Contrato nº 08.2012.061.0016 está em desconformidade com o artigo
48, § 1º, do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero (RLCI), aprovado pela
Portaria Normativa nº 357/MD, de 5/3/2010.
No mesmo sentido se posicionou o Tribunal de Contas da União no Acórdão nº
78/2007 – Segunda Câmara:
1.1-quando realizar licitação na modalidade pregão, apensar ao processo
os comprovantes da verificação da regularidade fiscal da firma vencedora no ato
de assinatura do contrato, bem como da publicação do extrato do contrato
firmado;

Evidências:
- Documentos contidos na Pasta de Encaminhamento de Correspondência
(PEC) nº 01947, 1920, 1649, 01882/01 e 01980/01.
Manifestação da Unidade pós Relatório Preliminar:
Por meio documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI(AIPD)/2013, de
19/9/2013, a Infraero informou:
A recomendação da Equipe de Auditoria já é praticada sistematicamente
pela Infraero. Isto posto, podemos assegurar que as constatações registradas no
relatório, referem-se a casos pontuais ocorridos por esquecimento dos
responsáveis pelo processo, de se fazer a juntada dos comprovantes de
regularidade fiscal da adjudicatária junto ao SICAF. Todavia, acreditamos que as
informações complementares remetidas à auditoria por meio do Memorando de nº
14592/DFCC/2013, datado de 17 de julho de 2013, cópia anexa, justificaram os
fatos ocorridos.

Análise da Equipe de Auditoria pós Relatório Preliminar:
As informações apresentadas pela Unidade não afastam a constatação.
Conforme Acórdão - TCU nº 78/2007 – Segunda Câmara, entendemos que a
regularidade fiscal da empresa deve ser consultada no ato da assinatura do contrato para
evitar a contratação de empresa descumpridora de pagamento de seus encargos fiscais,
cabendo à Infraero anexar os comprovantes ao processo licitatório.
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CONSTATAÇÃO 2: Ausência de Segregação de Funções em processo de
Contratação
Fato:
Trata-se do Pregão nº 105/ADRJ/SBGL/2012, por meio do qual foi firmado o
Contrato nº 0065-PA/2012/0061, com a empresa TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA, no valor de R$ 11.075.065,95, para
a prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo, na modalidade de proteção da
aviação civil para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos
Jobim – SBGL.
Verificamos que alguns servidores designados para a Equipe de Apoio deste
Pregão, conforme Ato Administrativo nº 303/ADRJ/2012, de 2/5/2012, também o foram
para a Fiscalização do Contrato em comento, de acordo com o Ato Administrativo nº
607/SCRJ/2012, de 8/8/2012.
Manifestação da Unidade:
Sobre o assunto, diante da Solicitação de Auditoria nº 04/2013-OS nº
212/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando nº 5411/SRRJ(GCRJ)/2013,
de 10/7/2013:
a.2) não há orientação no âmbito da INFRAERO que o empregado indicado
para compor a equipe de apoio do Pregoeiro não possa fazer parte da comissão de
Fiscalização do Contrato.

Análise da Equipe de Auditoria:
A concentração das funções de licitação e fiscalização nas mãos de um mesmo
servidor afrontam ao Princípio da Segregação de Funções. Neste sentido já se
manifestou o Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1.997/2006-1ª Câmara:
designe servidores distintos para compor comissão de licitação e para efetuar a
fiscalização de contratos, em respeito ao princípio da segregação de funções.
Sendo assim, entendemos que concentrar as funções de receber, examinar e
julgar documentos de habilitação das propostas em procedimento licitatório nas mãos
do mesmo servidor que será responsável pela fiscalização da execução contratual está
em desacordo com o Princípio da Segregação de Funções, decorrente do Princípio da
Moralidade, disposto no art. 37 da Constituição Federal de 1988.
Evidências:
- Documentos contidos na Pasta de Encaminhamento de Correspondência
(PEC) nº 01947, 1920 e 1649.
Manifestação da Unidade pós Relatório Preliminar
Por meio do Ofício nº11903/PRAI(AIPD)/2013, de 19/9/2013, a Infraero
informou:
Quanto à manifestação da área de contratos da Superintendência Regional
do Rio de Janeiro, encaminhada à auditoria da CISET de que “não há orientação
no âmbito da INFRAERO que o empregado indicado para compor a equipe de
apoio do Pregoeiro não possa fazer parte da Comissão de Fiscalização do
Contrato”, informamos:
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a) A orientação quanto à segregação de funções está definida na NI –
6.01/E(LCT), subitem 15.4.4:
“15.4.4 – Evitar, sempre que possível, que o técnico participante da
Comissão de Licitação, inclusive o autor do projeto, seja o mesmo que
acompanhará a execução dos serviços ou da obra, ou receberá os materiais ou
equipamentos adquiridos”;
(b) Considerando que na Infraero não há Comissão Permanente de
Licitação – CPL instituída, as diversas peças que constituem o processo licitatório,
são elaboradas por diversas áreas da Empresa, ficando a cargo da área de
licitação com o auxílio das áreas sistêmicas, processar a licitação;
(c) Será emitido comunicado às áreas responsáveis para atentar por ocasião
da emissão de Atos de designação da Comissão de Gestão e Fiscalização dos
Contratos, para observar o que dispõe o subitem 15.4.4 da NI 6.01/E (LCT).

Análise da Equipe de Auditoria pós Relatório Preliminar
Apesar do entendimento da Superintendência Regional do Rio de Janeiro de
que não há orientação no âmbito da INFRAERO para que o empregado indicado para
compor a equipe de apoio do Pregoeiro não possa fazer parte da Comissão de
Fiscalização do Contrato, a Auditoria Interna informou a que o Princípio da Segregação
de funções está definido na NI – 6.01/E(LCT), subitem 15.4.4. Portanto, entendemos
que a Unidade deve orientar suas Superintendências no sentido de cumprir o
estabelecido no Normativo Interno da Infraero.
CONSTATAÇÃO 3: Ateste de serviços não finalizados
Fato:
Trata-se do Pregão nº 105/ADRJ/SBGL/2012, por meio do qual foi firmado o
Contrato nº 0065-PA/2012/0061, com a empresa TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA, no valor de R$ 11.075.065,95, para
a prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo, na modalidade de proteção da
aviação civil para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos
Jobim – SBGL.
Nas Notas Fiscais nº 532 e 551, referentes aos serviços prestados pela
Contratada nos meses de setembro/2012 e outubro/2012, respectivamente, verificamos
que o ateste do fiscal do Contrato possui data anterior fim do mês a ser faturado.
Manifestação da Unidade:
Sobre o assunto, diante da Solicitação de Auditoria nº 04/2013-OS nº
212/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando nº 5411/SRRJ(GCRJ)/2013,
de 10/7/2013:
a.5) Considerando que a entrega das notas fiscais ocorre entre 23 e 25 de
cada mês, conforme estabelecido no contrato, visando cumprir o prazo
estabelecido para pagamento das contratadas é no 5º dia útil do mês subsequente
ao da prestação de serviços. Caso haja alguma ocorrência no período de 26 a 30,
poderá ser tratado no próximo faturamento.
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Análise da Equipe de Auditoria:
Observamos que, conforme dito pela Unidade, o item 3.6, Cláusula Terceira,
do mencionado Contrato, estabeleceu data para a entrega das notas fiscais, contudo, esta
informação não afasta a constatação visto que, conforme consta no item 3.7, da mesma
Cláusula, o pagamento será efetuado no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da
efetiva prestação dos serviços, devendo o fiscal se certificar de que o serviço foi
realizado integralmente antes de atestar sua prestação.
No mesmo sentido o artigo 121, § 3º, inciso III, do Regulamento de Licitações
e Contratos da Infraero (RLCI), aprovado pela Portaria Normativa nº 357/MD, de
5/3/2010:
§ 3º. É dever do representante da INFRAERO:
(...)
III. atestar a plena execução do objeto contratado.

Sobre o tema os Ministros do Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº
1518/2006 – Plenário, determinaram: não ateste, em notas fiscais, a conclusão de
serviços ainda não executados pelos contratados, abstendo-se de pagar por esses
serviços até que tenham sido de fato prestados.
Sendo assim, entendemos que o ateste da prestação de serviços, pelo fiscal do
contrato, antes da plena execução do objeto, contraria o artigo 121, § 3º, inciso III, do
RLCI, aprovado pela Portaria Normativa nº 357/MD, de 5/3/2010.
Evidências:
- Documentos contidos na Pasta de Encaminhamento de Correspondência
(PEC) nº 01947, 1920 e 1649.
Manifestação da Unidade pós Relatório Preliminar
Por meio de documento anexo ao Ofício nº11903/PRAI(AIPD)/2013, de
19/9/2013, a Infraero informou:
Os procedimentos com relação à anotação acima, está sendo praticada no
âmbito da Infraero, em obediência ‘a orientação dada pelo órgão da Infraero que
tem a responsabilidade institucional para regulamentar as atividades inerentes à
questão apontada acima pela Equipe de auditoria da CISET, conforme Ata de
Reunião, adaptada de 23/10/2012, cujo teor segue transcrito abaixo:
“TEMA PRINCIPAL DA REUNIÃO
Avaliação da possibilidade de medição de serviços, proposta pela
Superintendência de Manutenção DOMN, bem como a definição de novo
parâmetro para as contratações por meio do modelo de Acordo de Nível de
Serviços a ser implementado no âmbito da INFRAERO pela Superintendência de
Contratos e Convênios – DACC e suas implicações tributário-fiscais na
composição de Nota Fiscal a ser emitida pela CONTRATADA e seu respectivo
pagamento.
DESENVOLVIMENTO
1. Objetivos da reunião:
Após solicitação da DOMN à DACC por meio do Despacho nº
16026/DOMN/2012, de 21/09/2012, pontuando que a forma de mensuração
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estabelecida no subitem 3.1 da minuta de Contrato do edital Padrão que informa
que “ a Nota Fiscal de Prestação de Serviços e a correspondente Fatura deverão
ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, mensalmente, entre os dias 23 a 25 do mês da
prestação dos serviços, compreendendo do primeiro ao último dia do mês”, sendo
assim não se aplicaria a contratação por desempenho, pois os respectivos
contratos vêm sendo executados considerando a medição do período de 21 de um
mês ao dia 20 do mês subsequente, haja vista a necessidade de pagamento por
ordem de serviço e pelo desempenho empregado. Assim, diante dos motivos
expostos pela DOMN e da necessidade da DACC em implementar a nova
metodologia de acordo de níveis de serviços nos contratos de serviço contínuo no
âmbito da INFRAERO o qual participa do mesmo princípio dos contratos da
DOMN. A CCCT solicitou manifestação da área de planejamento de contratação
CCCT-2, que ponderou que a forma de mensuração da proposta pela DOMN
poderia gerar implicações de natureza tributária a INFRAERO sugerindo reunião
com a Gerência de Contabilidade e Custos – CTCC para discutir melhor a
questão. (...)
Iniciados os trabalhos, o Sr. Sidney fez uma breve explanação dos motivos
da reunião e em seguida expôs a necessidade das mudanças propostas pela DOMN
e a nova diretriz estabelecida pela Diretoria Executiva em estabelecer os
pagamentos por acordo de níveis de serviço, bem como a ratificação ou não das
conclusões proposta na reunião de 05/10/2012, realizada na CTCC, reunião na
qual a Sra. Liliana destacou as dificuldade operacionais na mantença da clausula
como está hoje nos contratos e a impossibilidade de mensuração das ordens de
serviço no curto espaço de tempo o que dificulta a emissão das Notas Fiscais para
os pagamentos, naquele momento os senhores Rômulo e Paulo André, Gerente de
Manutenção de Sistemas Comerciais – MNCM, ratificaram as alegações da Sra.
Liliana reafirmando a necessidade de uma mudança imediata. Em seguida ao
conhecer dos fatos, o Sr. Joelson, juntamente com os Senhores Ruy e Carlos,
pontuaram alguns dos empecilhos para a medição como proposto pela DOMN, 1º)
Impossibilidade da INFRAERO usar do crédito de PIS e COFINS haja vista o
princípio da não cumulatividade; 2º) Recolhimento com multa dos tributos de ISS
em municípios que estabelecerem como fato gerador o da prestação dos serviços.
Após, àquelas considerações a Sra. Liliana propôs que a mensuração fosse feita do
dia 1º ao dia 30 do mês, alterando a data de pagamento para o dia 12 do mês
subsequente ao da mensuração, novamente o Sr. Joelson, juntamente com os
Senhores Ruy e Carlos se manifestaram por rejeitar a proposta uma vez que em tal
data o mês anterior já deverá estar apropriado para que seja possível realizar o
recolhimento dos tributos da INFRAERO. Por último, naquele momento foi
proposto que o mês fosse pago pelo valor estimado contratado, sendo mensurados
a execução de serviços e possíveis ajustes feitos no mês subsequente, podendo o
valor da Nota Fiscal do mês subsequente ser maior ou menor que o valor mensal
contratado de acordo com a execução comprovada. Tal medição seria entregue a
área de contratos até 10 dias após o final do mês, que comunicaria a
CONTRATADA o valor da Nota Fiscal que seria emitida para não haver
pagamento de impostos indevidos e/ou em duplicidade por serviços não
executados, tal proposta foi aprovada por todas as áreas presentes, pendente de
inclusão o subitem 3.1.1 da minuta de Contrato do edital Padrão, o qual o texto foi
sugerido pela CCCT – 2. Após relatar as conclusões da reunião anterior, foi feito
algumas ponderações pela CTCC que propôs novo texto para o Termo de Contrato
padrão conforme TC02/2012 da Receita Federal, o qual foi aceito por todos,
mantendo a decisão de que “o mês fosse pago pelo valor estimado contratado,
sendo mensurados a execução de serviços e possíveis ajustes feitos no mês
subsequente, podendo o valor da Nota Fiscal do mês subsequente ser maior ou
menor que o valor mensal contratado de acordo com a execução comprovada”, o
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Fiscal Operacional (área de manutenção) entregará a medição para o Fiscal
Documental ( área de contratos) até 10 dias após o final do mês, que
concomitantemente nesses mesmos 10 dias já estaria realizando a mensuração dos
serviços de acordo com a documentação (folha de pagamentos, GFIP, GRF, etc.)
que ficará responsável de encaminhar a CONTRATADA o novo valor que comporá
o valor da Nota Fiscal, dando à essa o direito ao contraditório de 5 dias úteis,
devendo a respectiva NF ser emitida e entregue a CONTRATANTE entre os dias
23 a 25 daquele mês. A CONTRATADA continuará a encaminhar os comprovantes
de folha de pagamento, GFIP, GRF, etc, dos empregados a INFRAERO no mês
subsequente a prestação dos serviços, porém a Fiscalização Documental poderá
realizar a mensuração para ajuste de Nota Fiscal até dois meses da execução dos
serviços, ou seja, um serviço executado em janeiro, poderá ter ajuste na Nota
Fiscal emitida em março, essa alteração de procedimento não modifica a minuta
padrão do Termo de Contrato”.

Análise da Equipe de Auditoria pós Relatório Preliminar
Entendemos que o fato mencionado foi observado pela INFRAERO que, ainda
no ano de 2012, adotou medidas para a não reincidência deste. Portanto, acatamos a
justificativa.
CONSTATAÇÃO 4: Ausência de termo de sigilo, assinado, em contrato de
tecnologia da informação.
Fato:
Trata-se de Inexigibilidade nº 13/DALC/SEDE/2012, por meio do qual foi
firmado o Contrato nº 041-PS/2012/0001, com a empresa ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA, no valor de R$ 4.489.593,37 para fornecimento de serviços de
suporte e atualização de versões de licenças de uso permanente do software gerenciador
de banco de dados relacional Oracle 11G ou superior, incluindo os softwares de apoio e
administração licenciados para a INFRAERO.
Verificamos que não consta nas Pastas de Encaminhamento de
Correspondência analisadas Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, assinado
pela empresa, conforme estabelecido no item 6.15.2 e Anexo II do Projeto Básico da
Contratação.
Manifestação da Unidade:
Diante da Solicitação de Auditoria nº 12/2013 – OS Nº 212/2013, a Unidade se
manifestou por meio do Memorando nº 14735/DATI(TIPG)/2013, de 19/7/2013,
prestando as seguintes informações:
Em tempo, informamos que não foram encontrados nos autos o Termo de
Compromisso e Sigilo assinado pelas partes, assim, foi encaminhado à contratada
para a assinatura e devolução à esta Empresa. Assim que o documento chegar à
Infraero, este será devidamente anexado ao processo.

Análise da Equipe de Auditoria:
Considerando que as informações prestadas pela Unidade corroboram o fato
mencionado, mantemos a constatação até que seja cumprida esta formalidade.
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Evidências:
- Documentos contidos na Pasta de Encaminhamento de Correspondência
(PEC) nº 24997 e nº 24505
Manifestação da Unidade pós Relatório Preliminar
Por meio de documento anexo ao Ofício nº11903/PRAI(AIPD)/2013, de
19/9/2013, a Infraero informou: A recomendação é pertinente e está sendo tratada no
Manual de Procedimentos de Planejamento de Contratação de Soluções de TI que
encontra-se em fase de elaboração com prazo de homologação até novembro/2013.
Análise da Equipe de Auditoria pós Relatório Preliminar
Considerando que as informações prestadas pela Unidade corroboram o fato
mencionado, mantemos a constatação até que seja cumprida esta formalidade.
CONSTATAÇÃO 5: Ausência de designação de servidor para fiscalização do
contrato
Fato:
- Trata-se do Pregão nº 036/ADCO/SBBR/2012, por meio do qual foi firmado
o Contrato nº 02.2012.011.0023, com a Empresa Master Empreendimentos Urbanos
LTDA, no valor de R$ 30.660.000,00, para concessão de uso de áreas localizadas no
Aeroporto Santa Genoveva (Goiânia/GO) com a finalidade de exploração comercial de
estacionamento.
- Trata-se do Pregão nº 229/ADSU/SBFL/2012, por meio do qual foi firmado o
Contrato nº 02.2012.008.0070, com a Empresa Master Empreendimentos Urbanos
LTDA, no valor de R$ 24.066.000,00, para concessão de uso de área destinada à
exploração comercial de estacionamento de veículos no Aeroporto Internacional
Hercílio Luz, em Florianópolis/SC.
- Trata-se do Pregão Presencial nº 234/ADSP-4/SBGR/2011, por maio do qual
foram firmados os seguintes contratos para a concessão de uso de áreas destinadas à
veiculação de publicidade própria ou de terceiros no Aeroporto Internacional
Governador André Franco Montoro (SBGR), em Guarulhos/SP:
- Contrato nº 02.2012.057.0041, firmado com a empresa Meta 29
Serviços de Marketing LTDA, no valor de R$ 3.096.000,00;
- Contrato nº 02.2012.057.0042, firmado com a empresa Markplan
Marketing Planejamento e Propaganda LTDA, no valor de R$
14.140.800,00;
- Contrato nº 02.2012.057.0043, firmado com a empresa Via Mais
LTDA, no valor de R$ 11.826.000,00;
- Contrato nº 2.2012.057.0044, firmado com a empresa Indoor Midia
Comunicação LTDA, no valor de R$ 6.804.000,00;
- Contrato nº 02.2012.057.0045, firmado com a empresa Codemp
Marketing Empreendimentos LTDA, no valor de R$ 1.299.600,00.
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Verificamos que não foram designados servidores responsáveis pelo
acompanhamento e fiscalização dos Contratos mencionados.
Manifestação da Unidade:
Questionada quanto ao Contrato nº 02.2012.011.0023, Pregão nº
036/ADCO/SBBR/2012, na Solicitação de Auditoria nº 5/2013 – OS Nº 212/2013, a
Unidade se manifestou em Relatório s/nº anexo ao Memorando nº 1818/SRCO/2013,
prestando as seguintes informações:
Segundo NI – 13.03/E (COM) item 17.4 ‘É atribuição do gestor comercial
de cada Dependência realizar o acompanhamento dos contratos de concessão ou
cessão, verificando o efetivo cumprimento das obrigações previstas em contrato,
variação do faturamento e aspectos mercadológicos/físico.’ E ainda o Ato
Administrativo 229/DC/2010 estabelece as atribuições do encarregado de
atividades de fiscalização, em complemento a CF 1622/DC(DCRC)/2010 orienta
que nas dependências não contempladas com a função de Encarregado de
fiscalização que os gestores comerciais adotem as práticas e/ou procedimentos
descritos no Ato.
Em SBGO foram designados pelo Ato Administrativo nº 89/SBGO/2012 os
empregados para realizar as atividades de agente de fiscalização.

Análise da Equipe de Auditoria:
Destacamos, com relação ao acompanhamento da execução dos contratos, que
as funções de gestor do contrato e de fiscal do contrato não se confundem. Enquanto o
gestor é responsável por uma função mais ampla - o gerenciamento de diversos
contratos -, o fiscal do contrato é responsável por uma atuação mais específica, exercida
em campo. Assim, o fiscal é responsável por informar o gestor (ou o setor responsável
por este acompanhamento), periodicamente, sobre a regular execução contratual.
Neste sentido estabelece a Norma INFRAERO 6.01/E (LCT), no IV - DAS
DEFINIÇÕES, itens 4.31 e 4.35:
4.31 – Fiscal Operacional – empregado da INFRAERO, preferencialmente
lotado no local da execução do serviço/fornecimento, ou pessoa física, ou jurídica
Contratada pela INFRAERO, designado por meio de Ato Administrativo, para
subsidiar ou assistir aos gestores do contrato, com atribuições limitadas ao
controle e acompanhamento da execução física do objeto. (Grifo nosso)
4.35 – Gestor Administrativo – empregado da INFRAERO, designado por
meio de Ato Administrativo, responsável por gerenciar e supervisionar a execução
administrativa do contrato.

A Norma citada estabelece, ainda, no XX - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DOS CONTRATOS, itens 20.2.1 e 20.2.2, como será composta a Comissão de Gestão e
Fiscalização, e no item 20.2.4, dispõe: Salvo na comprovada inviabilidade técnica, será
designado pelo menos um Fiscal Operacional lotado no local da execução da obra ou
do serviço.
Assim, conforme preceitua exaustivamente a legislação, o fiscal do contrato
deve ser formalmente designado para cuidar pontualmente de determinado contrato, por
meio de ato específico. No mesmo sentido dispõe o artigo 121 do Regulamento de
Licitações e Contratos da Infraero (RLCI), aprovado pela Portaria Normativa nº
357/MD, de 5/3/2010.
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Dessa forma, entendemos que a ausência de designação de servidor para
fiscalização dos contratos em comento, está em desconformidade com o estabelecido na
Norma INFRAERO 6.01/E (LCT), aprovada em 29/8/2011 e no artigo 121 do RLCI,
aprovado pela Portaria Normativa nº 357/MD, de 5/3/2010.
Considerando, entretanto, que não houve pronunciamento da INFRAERO
sobre os Pregões nº 229/ADSU/SBFL/2012 e nº 234/ADSP-4/SBGR/2011, a nossa
avaliação conclusiva sobre o fato será efetuada após a manifestação da Unidade quanto
ao Relatório Preliminar.
Evidências:
- Documentos contidos nas Pastas de Encaminhamento de Correspondência
(PEC) nº 612, nº 2770, nº 959/01, nº 33251, nº 33632, nº 33633, nº 33634, nº 33635.
Manifestação da Unidade pós Relatório Preliminar
Por meio do Ofício nº11903/PRAI(AIPD)/2013, de 19/9/2013, a Infraero
informou:
Em atenção ao memorando em referência, e considerando as
recomendações exaradas no relatório de Auditoria de Gestão nº 14/2013 da
secretaria de Controle Interno da Presidência da República, em especial as letras
“g”e “h”que solicitaram providências à Diretoria Comercial em relação à
designação de comissão de gestão e fiscalização e elaboração de termo de
referência ou projeto básico, manifestamos o seguinte:
1. Foram apontadas inconsistências quanto à ausência de designação de
comissão de gestão e fiscalização de contratos nos Pregões nº
036/ADCO/SBBR/2012, nº 229/ADSU/SBFL/2012, nº 234/ADSP-4/SBGR/2011, e
que como podemos observar o aeroporto de Goiânia – SBGO já respondeu a
contento (Pregão nº 036/ADCO/SBBR/2012). Em relação ao Pregão nº 234/ADSP4/SBGR/2011, informamos que não se encontra mais sobre a gestão da Infraero o
contrato porque foi sub-rogado ao concessionário privado que obteve êxito na
concessão realizada pelo governo federal, bastando apenas à adequação em
relação ao Pregão nº 229/ ADSU/SBFL/2012. Nesse expediente anexamos Ato
Administrativo nº 128/SBFL/2010 que designou o empregado José Ribamar de
Araújo Chagas Filhos para desempenhar a fiscalização dos contratos naquela
unidade aeroportuária. E para complementar, informamos ainda que o TC nº
02.2012.008.0070 foi distratado.

Análise da Equipe de Auditoria pós Relatório Preliminar
a) Sobre o Pregão nº 036/ADCO/SBBR/2012, Contrato nº 02.2012.011.0023,
entendemos que não foram apresentadas novas justificativas que pudessem remediar a
constatação.
b) Quanto ao Pregão nº 229/ADSU/SBFL/2012, Contrato nº 02.202.008.0070,
verificamos que o Ato Administrativo nº 128/SBFL/2010 não estabeleceu atribuições
limitadas ao controle acompanhamento da execução física do objeto do contrato em
comento. Ressaltamos que o Termo de Distrato nº 001/13/0008, assinado em 30/4/2013,
não afasta a constatação considerando que o contrato em comento foi assinado em
29/10/2012 e esteve vigente até a data do distrato.
c) Sobre o Pregão nº 234/ADSP-4/SBGR/2011, Contratos nºs
02.2012.057.0041, 02.2012.057.0042, 02.2012.057.0043, 02.2012.057.0044 e
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02.2012.057.0045, entendemos que a sub-rogação dos contratos via concessão não
afasta a necessidade de designação de fiscal pela Infraero durante o período em que o
contrato esteve sob sua responsabilidade.
Entendemos que não houve designação formal e especifica de fiscais para os
Contratos mencionados em desacordo com o disposto na Norma INFRAERO 6.01/E
(LCT), aprovada em 29/8/201 e no artigo 121 do RLCI, aprovado pela portaria
Normativa nº 357/MD, de 5/3/2010.
Assim, cabe à Infraero atentar para que as situações mencionadas não ocorram
nos Contratos vigentes, assim como em futuras contratações.
CONSTATAÇÃO 6: Ausência de termo de referência/projeto básico para contrato
de concessão de uso de área
Fato:
Trata-se do Pregão Presencial nº 234/ADSP-4/SBGR/2011, por maio do qual
foram firmados os seguintes contratos para a concessão de uso de áreas destinadas à
veiculação de publicidade própria ou de terceiros no Aeroporto Internacional
Governador André Franco Montoro (SBGR), em Guarulhos/SP:
- Contrato nº 02.2012.057.0041, firmado com a empresa Meta 29
Serviços de Marketing LTDA, no valor de R$ 3.096.000,00;
- Contrato nº 02.2012.057.0042, firmado com a empresa Markplan
Marketing Planejamento e Propaganda LTDA, no valor de R$
14.140.800,00;
- Contrato nº 02.2012.057.0043, firmado com a empresa Via Mais
LTDA, no valor de R$ 11.826.000,00;
- Contrato nº 2.2012.057.0044, firmado com a empresa Indoor Midia
Comunicação LTDA, no valor de R$ 6.804.000,00;
- Contrato nº 02.2012.057.0045, firmado com a empresa Codemp
Marketing Empreendimentos LTDA, no valor de R$ 1.299.600,00.
Observamos que não foi elaborado Termo de Referência que subsidiasse o
Pregão nº 234/ADSP-4/SBGR/2011 em desconformidade com a Norma INFRAERO
6.01/E (LCT), aprovada em 29/8/2011, que em XI – DOS PROCEDIMENTOS
GERAIS, item 11.1.1 n, dispõe sobre a instauração da licitação, estabelecendo que esta
será iniciada com a abertura de processo administrativo, que compreenderá a fase de
planejamento contendo Termo de Referência, assinado e aprovado pela autoridade
competente, estando, da mesma forma, em desacordo com o art. 7º, §2º, I da Lei
8.666/1993.
Manifestação da Unidade:
Será colhida após a emissão do Relatório Preliminar de Auditoria.
Análise da Equipe de Auditoria:
Considerando que não houve pronunciamento da INFRAERO sobre o fato a
nossa avaliação conclusiva será efetuada após a manifestação da Unidade quanto ao
Relatório Preliminar.
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Evidências:
- Documentos contidos nas Pastas de Encaminhamento de Correspondência nº
33251; nº 33632; nº 33633; nº 33634; e nº 33635.
Manifestação da Unidade pós Relatório Preliminar
Por meio de documento anexado ao Ofício nº11903/PRAI(AIPD)/2013, de
19/9/2013, a Infraero informou:
(...) Em relação ao Pregão nº 234/ADSP-4/SBGR/2011, informamos que não
se encontra mais sobre a gestão da Infraero o contrato porque foi sub-rogado ao
concessionário privado que obteve êxito na concessão realizada pelo governo
federal,(...)
2. Como fora abordado acima, também não haverá possibilidade de
qualquer manifestação quanto ao termo de referência ou projeto básico, pois o
Pregão Presencial nº 234/ADSP-4/SBGR/2011 trata de concessão localizada no
Aeroporto Internacional de Guarulhos concedido em 2012 à gestão privada por
meio de concessão do governo federal. O termo de contrato foi sub-rogado ao
novo concessionário do aeroporto. Entretanto, será comunicado a todas as
unidades comerciais a necessidade de observar quando da realização do pregão, a
inclusão do termo de referência nos processos licitatórios para concessão do uso
de área.
(...)
O objeto (Concessão de uso de área) do Pregão nº 234/ADSP-4/SBGR/2011
não guarda relação com o dispositivo previsto no art. 7º, §2º, I da Lei 8.666/1993
que trata de condicionante para licitação que tenha por objeto a contratação de
obras e serviços.
A utilização da modalidade Pregão para concessão de uso de áreas no
âmbito da Empresa está regulamentada pelo Regulamento de Licitações e
Contratos da Infraero aprovado pela Portaria Normativa nº 935/MD, de 26/06/13.
O art. 37, § 2º, IV, do RLCI prevê que constitui anexo do edital, no que couber,
dele fazendo parte integrante: “o croqui de localização de área, especificações
técnicas de instalações e edificações e outros complementos relativos a concessões
de uso de áreas, instalações e equipamentos”.
No caso concreto (edital de 2011), por se tratar de ponto publicitário, o
edital teve como informações técnicas, a situação física dos pontos, os croquis de
localização da área e o Plano Diretor.
A despeito do exposto, cumpre registrar que a Infraero adotou o documento
para os editais para concessão de uso de áreas e atualmente os editais publicados
contemplam o respectivo Termo de Referência.

Análise da Equipe de Auditoria pós Relatório Preliminar
A concessão de aeroportos à gestão privada não afasta a responsabilidade da
Infraero quanto aos fatos ocorridos sob sua gestão. Logo, a realização de Pregão sem a
elaboração prévia de Termo de Referência ou Projeto Básico está em desacordo com a
Lei 8.666/1993.
Contudo, considerando a falha foi sanada e que atualmente os editais
publicados para concessão de uso de área contemplam o respectivo Termo de
Referência, acatamos a justificativa apresentada.
Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

41

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

CONSTATAÇÃO 7: Fragilidades na organização dos processos licitatórios
Fato:
- Trata-se do Pregão nº 036/ADCO/SBBR/2012, por meio do qual foi firmado
o Contrato nº 02.2012.011.0023, com a Empresa Master Empreendimentos Urbanos
LTDA, no valor de R$ 30.660.000,00, para concessão de uso de áreas localizadas no
Aeroporto Santa Genoveva (Goiânia/GO) com a finalidade de exploração comercial de
estacionamento.
- Trata-se do Pregão nº 124/ADNE/SRNE/2012, por meio do qual foi firmada
Ata de Registro de Preços nº 073/ADNE/SRNE/2012, com a Empresa Smiths Detection
Brasil Comércio de Equipamentos LTDA, no valor de R$ 10.047.076,00 (Lote 01) e de
R$ 962.994,00 (Lote 02), para a contratação de empresa para fornecimento de peças
sobressalentes e itens consumíveis para equipamentos detectores de traços explosivos e
narcóticos (ETD), para os aeroportos vinculados à Superintendência Regional do
Nordeste e às demais superintendências regionais, pelo sistema de registro de preços.
- Trata-se do Pregão nº 140/DALC/SEDE/2011, por meio do qual foi firmado o
Contrato nº 065-SF/2012/0001, com a Empresa Triel HT Industrial e Participações S/A,
no valor de R$ 13.449.960,00, para a aquisição de 36 (trinta e seis) Carros de Resgate e
Salvamento – CRS, para uso em emergências aeroportuárias.
- Trata-se do Pregão nº 229/ADSU/SBFL/2012, por meio do qual foi firmado o
Contrato nº 02.2012.008.0070, com a Empresa Master Empreendimentos Urbanos
LTDA, no valor de R$ 24.066.000,00, para concessão de uso de área destinada à
exploração comercial de estacionamento de veículos no Aeroporto Internacional
Hercílio Luz, em Florianópolis/SC.
- Trata-se do Pregão Presencial nº 234/ADSP-4/SBGR/2011, por maio do qual
foram firmados os seguintes contratos para a concessão de uso de áreas destinadas à
veiculação de publicidade própria ou de terceiros no Aeroporto Internacional
Governador André Franco Montoro (SBGR), em Guarulhos/SP:
- Contrato nº 02.2012.057.0041, firmado com a empresa Meta 29
Serviços de Marketing LTDA, no valor de R$ 3.096.000,00;
- Contrato nº 02.2012.057.0042, firmado com a empresa Markplan
Marketing Planejamento e Propaganda LTDA, no valor de R$
14.140.800,00;
- Contrato nº 02.2012.057.0043, firmado com a empresa Via Mais
LTDA, no valor de R$ 11.826.000,00;
- Contrato nº 2.2012.057.0044, firmado com a empresa Indoor Midia
Comunicação LTDA, no valor de R$ 6.804.000,00;
- Contrato nº 02.2012.057.0045, firmado com a empresa Codemp
Marketing Empreendimentos LTDA, no valor de R$ 1.299.600,00.
- Trata-se do Pregão nº 105/ADRJ/SBGL/2012, por meio do qual foi firmado o
Contrato nº 0065-PA/2012/0061, com a empresa TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA, no valor de R$ 11.075.065,95, para
a prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo, na modalidade de proteção da
aviação civil para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos
Jobim – SBGL.
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Verificamos que:
a) as Pastas de Encaminhamento de Correspondência (PEC) a seguir
mencionadas possuem numeração de páginas feita ora somente na frente da página e ora
frente e verso: PEC nº 612 (Pregão nº 036/ADCO/SBBR/2012); PEC’s 2929 e 3129
(Pregão nº 124/ADNE/SRNE/2012); PEC’s 306, 27297 e 25357 (Pregão nº
140/DALC/SEDE/2011); PEC’s nº 2770 e 959 (Pregão nº 229/ADSU/SBFL/2012); e
PEC’s 33251, 33632, 33633, 33634 e 33635 (Pregão Presencial nº 234/ADSP4/SBGR/2011).
b) a PEC nº 01947 (Pregão nº 105/ADRJ/SBGL/2012), composta de 21
volumes, foi numerada somente até a folha 849 (até o volume 3), estando o restante das
páginas sem numeração;
c) na PEC nº 1920 (Pregão nº 105/ADRJ/SBGL/2012) foram juntadas cópias
incompletas da Ata do Pregão nº 105/2012, folhas 203 à 205 e do Resumo do Pregão nº
105/2012 folhas 206 à 208; e
d) na PEC nº 1649 (Pregão nº 105/ADRJ/SBGL/2012) encaminhada via CD, as
folhas finais do volume 9, não estão numeradas.
A ausência de numeração de páginas, ou erro na sequencia numérica, está em
desconformidade com § 4º, art. 22 da Lei nº 9.784/1999:
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir.
(...)
§ 4o O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e
rubricadas.

No mesmo sentido já determinou o Tribunal de Contas da União, nos Acórdãos
nº 2.285/2006-2ª Câmara, nº 310/2006-Plenário, nº 1.126/2005-Plenário e nº115/2006Primeira Câmara, conforme transcrito abaixo:
1.7-observar a determinação de que o processo administrativo deverá ter
suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, contida no § 4º do art. 22
da Lei nº 9.784/99; (Acórdão nº 2.285/2006-2ª Câmara)
9.3.4. cumpra o art. 22, §4º, da Lei nº 9.784/99, no que tange à necessidade
de numeração sequencial e aposição de rubricas nas páginas dos processos;
(Acórdão nº 310/2006-Plenário)
9.3. reiterar a determinação à Petróleo Brasileiro S/A contida no item 9.1.2
do Acórdão 1359/2003 - Plenário, no sentido de que a empresa formalize os
procedimentos licitatórios de modo a manter a sequência cronológica dos
documentos e a numeração sequencial de todas as páginas, com aposição da
rubrica, em conformidade com o disposto no art. 22, § 4º, da Lei nº 9.784/1999;
(Acórdão nº 1.126/2005-Plenário)
Autue devidamente os processos, com obediência a sequencia de numeração
cronológica e com o registro da motivação de qualquer cancelamento ou alteração
de numeração de documentos nos autos, seja por retirada ou inserção de novas
pecas entre as paginas numeradas, para garantir a segurança dos atos registrados
e evitar fraudes. (Acórdão nº 115/2006-Primeira Câmara)
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Manifestação da Unidade:
Será colhida após a emissão do Relatório Preliminar de Auditoria.
Análise da Equipe de Auditoria:
Considerando que não houve pronunciamento da INFRAERO sobre o fato a
nossa avaliação conclusiva será efetuada após a manifestação da Unidade quanto ao
Relatório Preliminar.
Evidências:
- Documentos contidos nas Pastas de Encaminhamento de Correspondência nº
612; nº 2929; nº 3129; nº 306; nº 27297; nº 25357; nº 2770; nº 959; nº 33251; nº 33632;
nº 33633; nº 33634; nº 33635; nº 01947; nº 1920; e nº 1649.
Manifestação da Unidade pós Relatório Preliminar
Por meio do Ofício nº11903/PRAI(AIPD)/2013, de 19/9/2013, que
encaminhou o Memorando nº 18910/DALC(LCNS)/2013, de 18 de setembro de 2013, a
Infraero informou: O procedimento foi reforçado por meio Memorando Circular nº
18776/DALC(LCNS)/2013, Anexo I.
O Memorando mencionado citado informou aos Superintendentes Regionais:
(...) O assunto foi objeto de normatização de acordo com a alínea “c”,
subitem 3.3 da NI 2.04/B (GDI):
c) é obrigatório que todos os documentos inseridos na PEC sejam
numerados em ordem sequencial crescente iniciado em 01 devidamente rubricados
na margem superior direita, utilizando carimbo, conforme modelo abaixo:
Assim, considerando que a recomendação diz respeito aos nossos
procedimentos ordinários, solicitamos providências no âmbito dessa
Superintendência Regional no sentido do efetivo cumprimento daquele Normativo
Interno, com vistas a evitarmos apontamentos tanto dos órgãos de controle interno
quanto externos.

Análise da Equipe de Auditoria pós Relatório Preliminar
Observamos que a Infraero busca coibir futuras falhas de numeração de
processos. Contudo, mantemos a constatação até que a correção destas falhas seja
observada nos processos que serão analisados futuramente.
CONSTATAÇÃO 8: Ausência de assinatura em Relatório de Fiscalização.
Fato:
Trata-se do Pregão nº 036/ADCO/SBBR/2012, por meio do qual foi firmado o
Contrato nº 02.2012.011.0023, com a Empresa Master Empreendimentos Urbanos
LTDA, no valor de R$ 30.660.000,00, para concessão de uso de áreas localizadas no
Aeroporto Santa Genoveva (Goiânia/GO) com a finalidade de exploração comercial de
estacionamento.
Verificamos a ausência de identificação e de assinatura do servidor responsável
pela emissão dos relatórios de fiscalização, localizados às fls. 489 à 491 e 867 à 868, da
Pasta de Encaminhamento de Correspondência nº 612.
Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

44

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

Manifestação da Unidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 5/2013 – OS nº 212/2013, a
INFRAERO informou, por meio do Memorando nº 1818/SRCO/2013:
O referido relatório, padronizado pelo Ato Administrativo nº 229/DC/2010
não possui campo específico para assinatura do responsável pela emissão do
mesmo. Contudo pode-se observar que os referidos relatórios encontram-se
vistados e em complemento foram apostos os carimbos dos empregados nas cópias
apresentadas, sendo que os originais receberão o mesmo tratamento, tão logo as
PEC’s retornem à SBGO.

Análise da Equipe de Auditoria:
Entendemos que os documentos produzidos e anexados aos processos
administrativos devem ser datados e assinados pelo servidor/empregado público
responsável em conformidade com o artigo 22 da Lei nº 9784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e que fundamenta
Norma da Infraero nº 6.01/E (NI nº 6.1/E – LCT, de 01/09/2011):
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir.
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo,
com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.

Conforme informado pela Unidade não foi feita identificação dos responsáveis
pela emissão dos relatórios, foi informado também, que o vício será sanado com a
aposição de carimbos e assinaturas dos responsáveis tão logo os processos retornem ao
setor competente.
Desta forma, mantemos a constatação, até que sejam sanadas as pendências
identificadas.
Evidências:
- Documentos contidos nas Pastas de Encaminhamento de Correspondência nº
612.
Manifestação da Unidade pós Relatório Preliminar
Por meio do Ofício nº11903/PRAI(AIPD)/2013, de 19/9/2013, que
encaminhou o Memorando nº 18910/DALC(LCNS)/2013, de 18 de setembro de 2013, a
Infraero informou:
Com o apoio da Coordenação de Licitações da Superintendência Regional
do Centro Oeste, a pendência foi sanada, conforme Anexo II a.

Análise da Equipe de Auditoria pós Relatório Preliminar
Acatamos a justificativa considerando que a falha foi sanada, lembrando que a
unidade deve atentar para que os Relatórios sejam assinados tempestivamente.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO II - INFORMAÇÕES
INFORMAÇÃO 1: Indicadores de Desempenho
Esclarecemos que a avaliação que expendemos sobre o assunto no Capítulo
III.3 deste Relatório baseou-se nas informações que consubstanciaram as respostas aos
Anexos I e II à Diligência COAUD nº 1/2013, de 23/4/2013, bem como no Relatório de
Gestão, e abordou os aspectos contidos no item 3 do Anexo IV da DN TCU nº
124/2012.
Segundo a Unidade seus objetivos estratégicos foram definidos na forma da
metodologia BSC – Balanced Scorecard e vinculou a eles indicadores de mensuração,
estabeleceu metas de desempenho e definiu programas/projetos estratégicos a serem
implementados.
ANEXO I À DILIGÊNCIA COAUD Nº 1/2013
(QUESTIONÁRIO - INDICADORES DE GESTÃO)

1. Além dos objetivos e metas previstos para os programas e ações do orçamento,
essa Unidade possui outros objetivos e metas definidos?
R: SIM.
Os objetivos estratégicos em vigor em 2012 estão descritos no Mapa
Estratégico a seguir:
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Os indicadores estratégicos acompanhados em 2012 e as respectivas metas são:
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Código

Indicador

Meta 2012

GRS-01.1

Percentual de gestores com as competências gerenciais e técnicas desenvolvidas e alinhadas às trilhas de
conhecimento

40%

GRS-01.2

Percentual de empregados com as competências técnicas desenvolvidas e alinhadas às trilhas de conhecimento

30%

GRS-01.4

Percentual de empregados que compreendem a estratégia da Empresa

70%

GRS-01.5

Quantidade de Acordos de Nível de Serviços incluídos nos contratos de serviços contínuos

9

GRS-02.1

Percentual de conclusão do programa SIGO

65%

GRS-02.2

Quantidade de aeroportos com sistema de radiocomunicação implantado

9

GRS-02.4

Número de aeroportos com controle de tarifa de embarque implantado

2

GRS-03.1

Despesa operacional por UCT

10,92

GRS-03.2

Percentual de aeroportos com índice de eficiência da Anac atingido

100%

GRS-03.3

Despesa operacional da Superintendência Regional em relação à despesa operacional total

12,43

GRS-04.1

Margem de lucro (EBITDA )

19,3%

GRS-04.2

Taxa de crescimento da receita de concessão de áreas e exploração de serviços

20%

GRS-04.3

Percentual de crescimento da receita da atividade de logística de carga

10%

GRS-04.4

Índice de inadimplência (exceto a inadimplência judicial)

0,90%

EOP-01.1

Percentual de aeroportos Copa cuja capacidade atende à demanda anual dentro dos limites definidos pela Empresa

90%

EOP-01.3

Índice de realização dos investimentos previstos no orçamento interno

1

EOP-02.1

Número de dependências com o serviço de pós atendimento de ouvidoria implantado

7

EOP-02.4

Percentual de usuários satisfeitos com facilidades específicas disponibilizadas pela área comercial nos aeroportos

70%

EOP-03.1

Percentual de pistas com índice de atrito adequado

100%

EOP-03.2

Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos da área de operações

98%

EOP-03.3

Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos da área de segurança

98%

EOP-03.4

Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos da navegação aérea

98%

EOP-03.5

Índice de disponibilidade dos sistemas críticos de tecnologia da informação

70%

EOP-03.6

Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos da área comercial

98%

EOP-04.1

Número de
não-conformidades em auditorias/inspeções externas nacionais e internacionais

Reduzir em relação a
última auditoria

EOP-04.2

Número de não-conformidades em auditorias internas integradas

Reduzir

EOP-04.4

Número de aeroportos adequados ao RBAC 139 - Certificação operacional de aeroportos

1
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Código

Indicador

Meta 2012

EOP-04.5

Percentual de requisitos de governança corporativos atendidos

100%

EOP-04.8

Estágio das dimensões "Consumidores e Clientes" , "Público Interno", "Comunidade" "Valores, Transparência e
Governança", "Meio Ambiente", "Fornecedores", e "Governo e Sociedade" do Instituto Ethos

manter o estágio de 2011
e avançar na pontuação

EOP-04.9

Índice de maturidade em gerenciamento de projetos

1,32

REC-01.2

Percentual de clientes e usuários satisfeitos com os serviços

De 75% a 79%

2. A Unidade identificou os principais processos que impactaram no desempenho
de sua gestão e consequentemente no alcance de seus objetivos e metas?
R: SIM.

Os macroprocessos finalísticos são:
a) Operação com passageiros e bagagens;
b) Operação com aeronaves;
c) Operação com carga;
d) Varejo aeroportuário.
3. A Unidade possui indicadores para aferir a efetividade dos processos acima
relacionados? (Não confundir com os indicadores de programas/ações do
orçamento).
R: NÃO.
4. Se respondeu “SIM” à pergunta anterior, preencher a tabela constante do
Anexo II do Memorando nº 8510/PRAI(AIPD)/2013.
R: Não se aplica.
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5. Se respondeu “SIM” à Pergunta 3, informar os esforços empreendidos em 2012
para a elaboração de outros indicadores e/ou melhorias nos indicadores existentes.
R: Não se aplica.
6. Se respondeu “NÃO” à Pergunta 3, informar os esforços empreendidos em 2012
para a elaboração de indicadores.
Em 2012, a Infraero se manteve alinhada no acompanhamento dos indicadores
utilizados pelo segmento de aviação civil, tendo como referência padrão o “Manual
sobre os aspectos econômicos dos aeroportos” da Organização Internacional de Aviação
Civil – ICAO (Doc. 9562 – 2ª edição de 2006) e considerando os diversos fatores que
são relevantes ao processo de monitoramento da evolução das atividades diretamente
relacionadas ao seu negócio.
Assim, a avaliação das operações e da qualidade dos serviços prestados
mantém sua vinculação com os resultados do desempenho operacional da Empresa,
respeitando os critérios de produtividade e de segurança operacional, estabelecidos para
os seguintes indicadores:
→ Número de passageiros processados por empregado;
→ Número de aeronaves processadas por empregado;
→ WLU – WorkLoad Unit por empregado;
→ Índice de incursões em pista em aeroporto;
→ Índice de incursões em pista em Grupamentos de Navegação Aérea – GNA;
→ Índice de colisões com fauna.
Os resultados de evolução desses indicadores no período de 2006 a 2012 são
apresentados a seguir:
Número de passageiros processados por empregado
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de
passageiros processados pela média do efetivo de empregados existentes (relação média
entre orgânicos e terceirizados).
Indicador
Nº passageiros processados por empregado
Número de passageiros
Número médio de empregados

2006
4.143
102.185.376
24.666

2007
3.994
110.549.625
27.678

2008
3.943
112.900.421
28.633

2009
4.153
128.135.616
30.852

2010
4.497
155.363.964
34.552

2011
4.708
179.901.375
38.215

2012
4.585
186.481.351
40.675

Observação:
O valor total referente ao número de passageiros descreve o movimento operacional registrado no ano de 2012, considerando os valores dos aeroportos concedidos de Brasília, Campinas e Guarulhos até a data de suas respectivas
concessões.

Análise: O resultado do indicador apresentou uma queda de -2,61% em relação
ao resultado do ano anterior, em função principalmente dos efeitos da concessão dos
três aeroportos internacionais de Guarulhos, Campinas e Brasília no movimento
operacional da Infraero.
Ressalta-se, entretanto, o crescimento de 3,66% registrado no número de
passageiros processados e o incremento de 6,44% no número médio de empregados no
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mesmo período, que denotam uma de evolução no resultado deste indicador nos
próximos períodos.
Número de aeronaves processadas por empregado
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de
aeronaves processadas pela média do efetivo de empregados existentes (relação média
entre orgânicos e terceirizados).

Indicador
Nº aeronaves processadas por empregado
Número de aeronaves
Número médio de empregados

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

78
1.918.538
24.666

74
2.037.768
27.678

74
2.128.823
28.633

74
2.290.950
30.852

77
2.648.449
34.552

76
2.893.716
38.215

72
2.938.306
40.675

Observação:
O valor total referente ao número de aeronaves descreve o movimento operacional registrado no ano de 2012, considerando os valores dos aeroportos concedidos de Brasília, Campinas e Guarulhos até a data de suas respectivas
concessões.

Análise: Este indicador apresentou uma pequena redução em seu resultado,
comprovando que a utilização de aeronaves de grande porte para a aviação geral foi
uma constante durante o ano de 2012, além do impacto causado pela concessão dos
aeroportos internacionais de Guarulhos, Campinas e Brasília.
Indicador
WLU por empregado
WLU - Work Load Unit *
Número médio de empregados

2006
4.641
114.482.169
24.666

2007
4.471
123.735.767
27.678

2008
4.387
125.617.763
28.633

2009
4.515
139.283.159
30.852

2010
4.858
167.865.641
34.552

2011
5.117
195.539.286
38.215

2012
4.922
200.194.433
40.675

Observações:
O valor total referente ao WLU está composto pelo número de passageiros e o quantitativo de carga aérea processada no movimento operacional registrado no ano de 2012, considerando os valores dos aeroportos concedidos de
Brasília, Campinas e Guarulhos até a data de suas respectivas concessões.
O valor total da carga aérea referente ao ano de 2011 foi reajustado no sistema opnet, de acordo com a sistemática operacional descrita na NI 11.01/A.

WLU –WorkLoad Unit por empregado
* WLU - é a medida de ponderação de passageiros e carga, calculada pela
soma do total de carga aérea transportada em porões das aeronaves em quilos, dividido
por 100, ao número de passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito
processados nos aeroportos da Infraero.
Análise: O resultado percentual de -3,81%, apesar de apresentar pequena queda
com relação ao período anterior, mostra coerência quando comparado à série histórica,
devendo, portanto ser analisado de forma global.
Apesar da à evolução ser negativa, seu impacto é reduzido, considerando que o
valor do WorkLoad Unit–WLU teve um aumento de 2,38% registrado neste mesmo
período, e houve também incremento na ponderação entre os passageiros processados e
a carga aérea de porão mantendo, portanto, tendência de proporcionalidade ao aumento
médio do número de empregados.
Índice de incursões em pista em aeroporto
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de
ocorrências de incursões em pista nos aeroportos pelo movimento de aeronaves dos
aeroportos (100.000 operações de pouso e decolagem), ou seja, a relação do número de
incursões nos aeroportos para cada 100.000 operações com aeronaves.
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Indicador

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Índice de incursões em pista no aeroporto

-

-

-

-

4,12

4,91

4,63

Número de incursões em pista

-

-

-

-

109

142

139

2.648.449

2.893.716

3.001.946

Número de aeronaves

1.918.538

2.037.768

2.128.823

2.290.950

Análise: Em 2012 houve um decréscimo no índice apesar do aumento
aproximado de 3,74% no movimento de aeronaves.
Dentre os aeroportos que em 2011 apresentaram o maior índice, apenas o
Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ continua com índice alto apesar
de todos os esforços da administração local, pois a solução definitiva só virá com o
apoio da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.
Índice de incursões em pista em Grupamentos de Navegação Aérea – GNA
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de
ocorrências de incursões em pista exclusivamente nos Grupamentos de Navegação
Aérea – GNA pelo movimento de aeronaves dos GNA’s (100.000 operações de pouso e
decolagem), ou seja, a relação do número de incursões nos GNA’s para cada 100.000
operações com aeronaves.

Indicador

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Índice de incursões em pista no GNA

85,72

120,92

195,64

108,01

52,89

76,20

43,57

Número de incursões em pista nos GNA's

109

153

259

138

71

105

59

127.156

126.529

132.387

127.764

Número de aeronaves nos GNA's

134.230

137.790

Análise: Com o término o processo de implantação do Sistema de
Gerenciamento da Segurança Operacional – SGSO - Sistema de Controle do Espaço
Aéreo Brasileiro – SISCEAB, que seguiu as diretrizes emanadas na Diretriz para
Implementação de Sistemas de Gerenciamento da Segurança Operacional – SGSO no
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro – SISCEAB – DCA 63-3, nas Estações
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA subordinadas
da Infraero, cujas Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego
Aéreo – EPTA está em aeroportos não administrados pela Infraero, foi o motivo
principal da diminuição do referido indicador. A criação de uma cultura de Segurança
Operacional – SO, que através de processo reativos, proativos e preditivos identifica o
perigo e gerencia e mitiga os riscos, permite o monitoramento, garantia e melhoria
contínua dos seus indicadores de Segurança Operacional – SO.
Índice de colisões com fauna
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de
ocorrências de colisão com fauna pelo movimento de aeronaves nos aeroportos
(100.000 operações de pouso e decolagem), ou seja, a relação do número de colisões
com fauna para cada 100.000 operações com aeronaves.
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135.412

Indicador

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Índice de colisão com fauna

14,59

12,51

14,05

35,53

22,35

28,20

35,48

Número de colisões com fauna

280

255

299

814

592

816

1065

Número de aeronaves

1.918.538

2.037.768

2.128.823

2.290.950

2.648.449

2.893.716

3.001.946

A propósito de indefinição de metas para alguns indicadores, constatação feita
quando a INFRAERO ainda era uma Unidade Jurisdicionada ao Ministério da Defesa, a
Empresa apresentou os seguintes esclarecimentos no contexto do cumprimento dos
Planos de Ação, que constitui o Anexo III deste Relatório:
“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 em que os projetos se estruturam na linha do tempo, transformando o
planejado em realizações.
Portanto, embora a Empresa tenha estabelecido já em 2012 o seu conjunto
de indicadores, ficou definido que alguns deles somente seriam medidos nos
períodos subsequentes, justamente pelo fato de que essa aferição está diretamente
relacionada à execução de projetos iniciados em 2012 (conforme Painel
Estratégico anexo). Trata-se da aplicação do princípio básico da metodologia do
Balanced Scorecard, adotada pela Empresa a partir da Reformulação Estratégica
no final do exercício de 2009, que prevê o alinhamento não só de objetivos em
"causa e efeito", mas também uma subordinação entre elementos estratégicos,
notadamente entre os “indicadores” e seus “projetos” associados.
[...]
Vale ressaltar o caráter dinâmico do Plano Empresarial que tem sua gestão
baseada na “causa e efeito” entre seus elementos estratégicos (projetos,
indicadores, metas e objetivos estratégicos) para garantir o alcance da Visão de
Futuro da Infraero. Eventuais ajustes fazem parte da normalidade desse processo,
razão pela qual vemos com grande simpatia todas as oportunidades de melhorias
apontadas no Relatório de Auditoria de Gestão da CISET-SG/PR.”

INFORMAÇÃO 2 – Controles Internos Administrativos
Fazemos referência ao Capítulo III.5 deste Relatório, para colocar a seguir,
integralmente, as respostas da Empresa ao questionário que constituiu o Anexo I à
Diligência COAUD nº 02/2013, de 23/4/2013, as quais embasaram a avaliação que
expendemos sobre o assunto.
ANEXO I À DILIGÊNCIA COAUD Nº 2/2013
(QUESTIONÁRIO – CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS)

I – Ambiente de Controle/Ambiente Interno:
1. A Unidade já elaborou um planejamento estratégico (envolvendo: Missão,
Visão, planos estratégicos, planos de ação, etc.)?
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R: SIM. Plano Empresarial aprovado pela Diretoria Executiva em 14/03/2012 e
pelo Conselho de Administração em 27/03/2012, em vigor em 2012. (Anexo 2).
2. A Unidade possui definidos os seus objetivos estratégicos?
R: SIM.
3. Se respondeu “SIM”, relacioná-los:
Os objetivos estratégicos em vigor em 2012 são:
Desafio da garantia dos recursos para suportar a excelência operacional:
Objetivo Estratégico - GRS-01: Assegurar o desenvolvimento de competências
de gestão e técnicas necessárias às estratégias da Infraero.
Objetivo Estratégico - GRS-02: Disponibilizar novas tecnologias para apoio à
estratégia.
Objetivo Estratégico - GRS-03: Ter custos competitivos.
Objetivo Estratégico - GRS-04: Assegurar recursos financeiros necessários
para a execução da estratégia.
Desafio da excelência operacional:
Objetivo Estratégico - EOP-01: Garantir que a capacidade de pátios, pistas,
terminais de passageiros e terminais de logística de carga atenda a demanda com
qualidade, segurança e eficiência operacional.
Objetivo Estratégico - EOP-02: Garantir a excelência na relação com o cliente.
Objetivo estratégico - EOP-03: Manter elevado índice de disponibilidade dos
subsistemas críticos.
Objetivo Estratégico - EOP-04: Elevar os padrões de qualidade dos serviços
aeroportuários e de navegação aérea, consolidando a excelência da gestão com
sustentabilidade.
Desafio do reconhecimento:
Objetivo estratégico - REC-01: Assegurar a satisfação dos clientes e o
reconhecimento da sociedade.
4. Se respondeu “SIM” à Pergunta 2, esses objetivos estão formalmente definidos?
R: SIM. Decisões do Conselho de Administração dos dias 14/03/2012 e
27/03/2012. (Anexo 3).
5. A Unidade possui levantamento dos conhecimentos, das competências e
habilidades necessários para o alcance dos objetivos estratégicos?
R: SIM.
As competências da Infraero dividem-se em:
•Corporativas são as competências da organização, as competências que a
caracterizam, que a diferenciam das demais organizações.
•Humanas são as competências que os empregados precisam apresentar para que
os objetivos organizacionais possam ser atingidos.
As competências corporativas são:
 Visão estratégica
 Visão sistêmica
 Orientação para resultados
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Melhoria contínua
Empreendedorismo
Comportamento ético
Foco do cliente/usuário
Excelência operacional
Pesquisa e capacidade de aprender

A avaliação de competências é baseada nas competências humanas, elencadas
a seguir:









Visão estratégica
Gestão de processos
Especialização técnica
Liderança
Tomada de decisão
Relacionamento interpessoal
Negociação
Comunicação

Para cada competência foram definidos indicadores (comportamentos)
esperados pela empresa em relação ao empregado.
Para a realização da avaliação foram definidos dois perfis:
 Perfil básico: Competências e indicadores comuns a todos os cargos da
empresa.
 Perfil básico para gestores: Competências e indicadores comuns a todos
os gestores da empresa.
Nos anos subsequentes as divulgações foram realizadas por meio de informes
(DARH Informa, Conexão RH) no email de todos os empregados.
O processo de avaliação de competência tem o objetivo de atender ao indicador
estratégico “Percentual de gestores e ocupantes de cargo em comissão técnico com as
competências gerenciais e técnicas desenvolvidas e alinhadas às trilhas de
conhecimento”.
6. Se respondeu “SIM”, informar se os conhecimentos, as competências e as
habilidades foram amplamente divulgados aos servidores/funcionários, e a sua
periodicidade e forma de divulgação.
R:SIM.
A implantação do Modelo de Gestão de Competências iniciou-se em 2008. A
divulgação do Modelo foi realizada por meio de: cartilhas para os empregados; envio de
um quadro contendo as competências corporativas e humanas para ser instalado nas
Regionais, aeroportos e Sede; informes por email e toda a documentação referente ao
Modelo fica disponível em meio eletrônico para todos empregados.
7. Informar quais as rotinas de controle interno utilizadas pela Unidade (sistemas
informatizados, normas, rotinas, procedimentos, etc.) para garantir que seus
objetivos estratégicos sejam alcançados.
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R:No momento a Unidade controla através de Intranet, Hotsite, planilhas em
Excell e reuniões periódicas. E para o ano de 2013, a Unidade implantará um
Sistema informatizado de monitoramento e controle do Plano Estratégico.
8. Existem políticas formais nessa Unidade relacionadas à organização e
desenvolvimento de pessoal, focadas no alcance dos objetivos estratégicos?
R: SIM.
9. Se respondeu “SIM”, informar quais as políticas e onde estão definidas.
R: Plano Diretor de Educação Corporativa (Anexo 4).

II – Avaliação de Risco:
1. A Unidade realiza alguma análise sobre os impactos negativos ou positivos de
eventos internos e externos que possam afetar o alcance de seus objetivos
estratégicos?
R: SIM. Análise Swot.
2. A Unidade possui mapeamento dos principais processos operacionais
relacionados aos seus objetivos estratégicos?
R: NÃO.
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3. A Unidade possui rotinas administrativas para a gestão de risco?
R: NÃO.
4. Se respondeu “SIM”, alguma dessas rotinas está focada nos objetivos
estratégicos?
R: Não se aplica.
5. Se respondeu “SIM” à questão 3, informar qual a metodologia/política de gestão
de riscos adotada pela Unidade.
R: Não se aplica.
III – Procedimentos/Atividades de controle:
1. A Unidade realiza avaliações sistemáticas de adequação e/ou desempenho das
metas previstas no planejamento estratégico traçado?
R: SIM.
2. Se respondeu “SIM”, como é realizada essa avaliação (por meio de sistemas,
reuniões, amplos debates, etc.,)?
R: Os dados e análises são coletados por meio de planilhas eletrônicas. Com
base nessas informações são gerados relatórios de desempenho, Painel de Bordo
e apresentações para serem utilizados nas reuniões de monitoramento com a
Diretoria Executiva e o Conselho de Administração.
3. Se respondeu “SIM” à Questão 2, essas avaliações são formalizadas?
R: SIM.
Mensalmente o desempenho é apresentado e discutido em reunião com a
Diretoria Executiva e trimestralmente com o Conselho de Administração.
4. A Unidade possui indicadores de qualidade ou de desempenho que monitorem
os processos relacionados aos objetivos estratégicos?
R: SIM.
Indicador: Número de não conformidades em auditorias/inspeções externas
nacionais e internacionais. Resultado esperado: a redução do número de não
conformidades externas.
Indicador: Número de Não Conformidades em Auditorias Internas Integradas.
Resultado esperado: a redução do número de não conformidades internas.
5. Caso a Unidade possua “gestão de riscos” implantada, foram identificadas
rotinas de controle interno para mitigar os riscos?
R: Não se aplica.
6. A Unidade possui processo de acompanhamento dos Planos de Ação?
R: SIM (*)
(*) Informação retificada pelo Memorando nº 19006/DPGE/2013, de
18/9/2013 (Manifestação após o Relatório Preliminar).
7. A Unidade possui um processo de verificação de aderência das decisões,
procedimentos e produtos das suas políticas e diretrizes pelo pessoal envolvido?
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R: NÃO.
IV – Informação e Comunicação:
1. A Unidade divulga aos servidores/funcionários os objetivos estratégicos?
R: SIM.
Por meio de informativos eletrônicos, campanhas internas, hotsite, planilhas
em excell e reuniões periódicas.
2. A Unidade divulga a sociedade os seus objetivos estratégicos?
R: SIM.
A Identidade Corporativa (Negócio, Missão, Visão e Valores) e o Mapa
Estratégico estão disponíveis no site da Infraero.
V – Monitoramento:
1. Informar qual o(s) meio(s) utilizado(s) pela Unidade para monitorar o alcance
de seus objetivos estratégicos.
R:Mensalmente, por meio de planilhas padronizadas par acompanhamento dos
indicadores, são coletados os dados de realizações e análises de desempenho
contendo as causas de sucesso ou justificativas para o resultado abaixo do
esperado, conforme o caso.
Com base nessas informações são gerados relatórios de desempenho, Painel de
Bordo e apresentações para serem utilizados nas reuniões de monitoramento com a
Diretoria Executiva e o Conselho de Administração.
2. É realizada avaliação sistemática de adequação e/ou desempenho em relação às
metas e objetivos traçados?
R: SIM.
3. Se respondeu “SIM”, como é realizada essa avaliação (reuniões, amplos debates,
etc..)?
R: Reuniões.
4. Essas avaliações são formalizadas?
R: SIM.
Conforme documento de convocação para participação da Reunião de
Dirigentes e Executivos da Unidade. (Anexo5).
O texto seguinte consta do Relatório de Gestão 2012 da Empresa, que
resolvemos reproduzir por considerá-lo relevante:
"PMO CORPORATIVO
Para dar suporte e organizar as ações necessárias ao alcance dos objetivos
estratégicos, a Empresa deu início em 2012 à implantação do Escritório de
Projetos – PMO Corporativo. Essa iniciativa foi estabelecida por meio de uma
parceria entre a Diretoria de Administração e as Diretorias de Gestão de
Empreendimentos e de Obras de Engenharia, que atuaram na adaptação da
metodologia em conformidade com os padrões estabelecidos pelo Project
Management Institute – PMI.
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Nesse período, o Escritório de Projetos – PMO Corporativo realizou visitas
a 14 (quatorze) Gerências Temporárias de Empreendimento – GT no 1º semestre
de 2012, com o objetivo de difundir a metodologia e iniciar o desenvolvimento dos
planos de gerenciamento dos empreendimentos.
Ainda em 2012, o Escritório de Projetos – PMO Corporativo divulgou a
Metodologia para Gerenciamento de Projetos Corporativos – MGPC, criada com
o objetivo de oferecer um instrumento de auxílio para gestores e líderes de
projetos, sistematizando com praticidade uma metodologia que verse sobre a
proposição, aprovação, desenvolvimento, acompanhamento e encerramento dos
projetos corporativos, a fim de auxiliar os gestores a melhorar o desempenho dos
seus projetos.
Outro importante passo, com auxílio do Escritório de Projetos – PMO
Corporativo, foi a contratação da Falconi Consultores de Resultado, tendo como
uma de suas frentes de trabalho a reestruturação do escritório de projetos, cujo
foco principal é a revisão e adaptação da metodologia de gestão atual, visando o
seu aperfeiçoamento e a inclusão das melhores práticas e técnicas de mercado."

INFORMAÇÃO 3 - Gestão de Pessoas
Acerca dos controles internos administrativos a que aludimos no Capítulo III.6
deste Relatório, a Empresa apresentou pelo Memorando nº 9752/DARH/2013, em
resposta à Diligência COAUD nº 3/2013, de 23/4/2013, formulada em atenção à alínea
"c" do item 6 do Anexo IV da DN-TCU nº 124/2012, que utiliza como ferramentas de
controle:
"b.1) Gestão de Pessoal e Recursos Humanos – Gestorh – Módulo Cadastro.
Sistema responsável pelo processamento e gerenciamento de dados
referentes ao cadastro funcional dos empregados:
1.1 – Admissão;
1.2 – Inclusão/atualização de dados pessoais/documentais;
1.3 – Inclusão/atualização de dados funcionais;
1.4 – Tratamento de ocorrências: Movimentação, promoção, afastamentos
temporários; férias, tratamento de função de confiança, absenteísmo, cessão de
empregados, adicional por tempo de serviço;
1.5 – Desligamento de empregados.
b.2) Gestorh – Módulo Folha de Pagamento
2.1 – Composto de um conjunto de informações acerca da retribuição do
empregados pelos serviços prestados pelos empregados da Infraero;
2.2 – Utilização para apurar, demonstrar e quitar os direitos do
trabalhador, bem como os encargos sociais deles decorrentes;
2.3 – Utilizado para prestar informações mensais e anuais ao público
interno e externo (Diretoria, Receita Federal, INSS, Órgãos Controladores).
b.3) Gestorh – Módulo Estagiários
3.1 – Comporta as informações cadastrais dos estagiários ativos e
desligados;
3.2 – Permite alterações de status a partir da convocação até a admissão;
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3.3 – Possibilita controlar o pagamento de bolsa auxílio.
b.4) Gestorh – Módulo Concurso Público
4.1 – Sistema que comporta as informações cadastrais dos candidatos a
concurso público, como os respectivos status iniciais (aprovado ou eliminado);
4.2 – Permite alterações de status a partir da convocação até a admissão.
b.5) Gestorh – Módulo Benefícios
5.1 – Composto de um conjunto de informações acerca dos benefícios
concedidos pela Infraero aos seus empregados;
5.2 – Utilizado para conceder os benefícios aos empregados e pagamentos
aos prestadores de serviços contratados conforme critérios estabelecidos nos
normativos internos, acordo coletivo de trabalho e legislação;
5;3 – Auditoria médica contratada para análise e acompanhamento do
Programa de Assistência Médica da Infraero.
b.6) Controle de frequência – PontoSoft.
Sistema responsável pelo gerenciamento e controle de frequência dos
empregados:
6;1 – Inclusão/atualização das ocorrências de frequência;
6.2 – Apuração/recolhimento das batidas;
6.3 – Cálculo para compor a folha de pagamento;
b.7) Sistema de Viagens
7.1 – Sistema composto de um conjunto de informações acerca das viagens
domésticas de empregados com período, finalidade, localidade, despesas com
passagens e diárias e comprovações;
7.2 – Utilizado como ferramenta de gestão para acompanhar gastos, bem
como direcionamento melhor dos recursos disponíveis;
7.3 – Utilizado para prestar informações mensais e anuais para o Portal
Transparência Pública do Governo Federal.
b.8) Sistema de Rescisão de Contrato de Trabalho
8.1 – Utilizado para apurar e quitar os direitos dos empregados da Infraero
quando do seu desligamento.
b.9) Sistema de Avaliação de Desempenho e Competências (SIADC)
9.1 – Processo de avaliação;
9.2 – Aplicação das avaliações;
9.3 – Consulta às realizações e geração de gráficos e relatórios."

INFORMAÇÃO 4 – Gestão de Compras e Contratações
No que se refere aos controles internos administrativos relacionados à atividade
de compras e contratações, referenciada no Capítulo III.7 deste Relatório, realizamos
entrevista com o Superintendente de Licitações e Compras, em 15/7/2013, com o
objetivo de obter mais informações sobre a Área, visando agregar elementos que
propiciasse a nós condições de uma avaliação sustentada.
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Verificamos, então, que:
a) a Superintendência de Licitações e Compras é composta por duas gerências,
a saber:
a.1) Gerência de Avaliação Prévia, composta de 8 servidores, responsável pela
análise da conformidade legal do pedido de compra enviado pela área demandante.
Indeferido o pedido, a demanda retorna à área de origem para as devidas correções, caso
contrário é encaminhado à Gerência de Execução dos Processos Licitatórios para dar
continuidade ao processo;
a.2) Gerência de Execução de Processos Licitatórios, composta de 14
servidores, responsável pela execução do procedimento licitatório até o momento da
adjudicação do objeto.
b) os servidores lotados nessas gerências são orientados de forma a se
familiarizar com os processos e as rotinas existentes e, posteriormente, submetidos a um
curso à distância com carga horária de 40h, contendo prova de eliminação;
c) como formas de controle, as Gerências utilizam listas de verificação da
conformidade das peças processuais (checklists), bem como usam documentos
padronizados para execução das suas tarefas (minutas de editais) e planilhas próprias
para controle de entrada e saída de processos, de pedidos encaminhados, analisados e
concluídos (não existe sistema informatizado de controle de prazos e de tramitação dos
processos);
d) as Gerências devem, ainda, observar os normativos que regulam a Gestão de
Compras e Contratações no âmbito da INFRAERO, quais sejam: o Regulamento de
Licitações e Contratos da INFRAERO, aprovado pela Portaria Normativa nº 357/MD de
5/3/2010; a NI – 6.01/E (LCT) e o Ato Administrativo nº 4442/PR/2012, de 28/12/2012.
e) nas duas gerências há grande rotatividade de servidores, devido à aprovação
em outros concursos públicos e ocupação de cargos comissionados.
Sobre o controle da gestão contratual, as informações foram prestadas por meio
do Memorando nº 14592/DFCC/2013, de 17/7/2013, conforme segue:
2.1 Controle da Gestão administrativa de contratos. Conforme demonstrado
nos anexos 1 e 2, estes controles contêm os seguintes dados:
a) data de entrada e de saída do processo na área de contratos;
b) Área requisitante da contratação;
c) Número da licitação;
d) Número do contrato;
e) Síntese do objeto do contrato;
f) Valor da contratação;
g) Data da publicação do contrato na imprensa oficial;
h) Quantidade de dias que o processo permaneceu na área, contados da
data de sua entrada na área até a data de publicação do extrato do contrato na
imprensa oficial; e
i) Número da pasta que agasalha toda a documentação relativa ao contrato,
denominada PEC – Pasta de Encaminhamento de Correspondência;
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j) Controle de prazos de vigência de garantias, de contratos e termos
aditivos.
k) além disso, no anexo 3 (três), estão os check-list’s para conferência de
garantias, conferência de elaboração de contratos e de termos aditivos;
(...)
2.3 Controle de Pagamento.
2.3.1 O controle é constituído de:
a. Relatório 10006 – Extrato Financeiro de Contrato: relatório destinado ao
controle financeiro do contrato, onde é possível visualizar o valor global do
contrato, bem como as parcelas realizadas.
b. Relatório 10013 – SP Pendente por Contrato: possibilita gerenciar o
lançamento da solicitação de Pagamento – SP, com vistas a acompanhar todo o
fluxo de aprovação (por parte da área gestora, contabilidade e tesouraria),
quando o pagamento não ocorrer na data de vencimento prevista.
c. Relatório 10014 – Contrato com Previsão de Pagamento sem SP:
possibilita gerenciar os contratos ativos no sistema que possuem previsão de
pagamento na programação financeira em aberto, sem Solicitação de pagamento –
SP lançada.
d. Relatório 10017 – Demonstrativo de Pagamento de Contrato: possibilita
visualizar o montante de pagamento realizado pela dependência relativos às
despesas de contratos firmados pela Infraero com os fornecedores/prestadores de
serviço.
e. Relatório 110020 – SP com Glosa/Retenção: possibilita gerenciar os
contratos ativos no sistema que possuem Solicitação de Pagamento – SP lançada
com o código GLEP – Glosa de Serviços não Executados e RETJ – Retenção
Judicial.
f. Relatório 10021 – Aprovador e Certificador: possibilita visualizar os
aprovadores e certificadores de solicitação de pagamento com quantidade de
pagamentos aprovados, bem como seus valores.
3. Não obstante os controles acima apresentados cabe salientar que estamos
implementando, com apoio do Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A. –
INDG, contratado pela Infraero para prestar serviços de consultoria para
“reorganização” da Infraero, com implantação de projeto de aprimoramento da
gestão da nova sistemática que reunirá os 4 (quatro) módulos acima em apenas
um controle.
4. A nova sistemática terá maior abrangência de dados e facilitará o
gerenciamento dos processos, a elaboração de relatórios e prestar, com maior
segurança e celeridade, informações aos clientes internos e externos da
Superintendência, conforme se verifica no protótipo constante do anexo 5.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO III – INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE OS PLANOS DE
AÇÃO
Conforme relatado no Capítulo III.12.4 – Plano de Ação, deste Relatório,
encaminhamos a Solicitação de Auditoria nº 20/2013 – OS nº 212/2013, de 17/7/2013,
para que a Empresa apresentasse informações atualizadas sobre os Relatórios de
Auditoria a seguir enumerados:
a)
b)
c)
d)
e)

080/2010 (Relatório de Gestão 2009 da CISET/MD);
102/2011 (Relatório de Gestão 2010 da CISET/MD);
1/2011 (Relatório Operacional da CISET-PR);
1/2012 (Relatório de Monitoramento da CISET-PR);
05/2012(Relatório de Gestão da CISET-PR).

As respostas apresentadas foram inseridas na versão preliminar do Relatório de
Auditoria de Gestão nº 14/2013 encaminhada em 13/9/2013, para manifestação da
Infraero. A Unidade apresentou informações atualizadas sobre alguns pontos do
Relatório de Gestão nº 05/2012 e esclareceu que as pendências apontadas nos outros
relatórios serão tratadas por meio do Plano de Ação a ser encaminhado às respectivas
áreas e, posteriormente, à CISET/SG-PR, até o final do mês de outubro de 2013.
1) Relatório de Auditoria de Gestão CISET/PR nº 05/2012 (Avaliação da Gestão
2011)

RECOMENDAÇÃO A)
“Registrar a execução física efetiva de suas ações”; (Item III.II);

Manifestação da Infraero:
“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.
Grande parte de nossa dificuldade reside no hibridismo da funcionalprogramática que compõe a lei Orçamentária Anual, onde itens diversos são
agrupados. Sendo assim, os empreendimentos ligados a uma funcional
programática ora são associados a medida de produtos, ora a medidas de insumos
e serviços. Na elaboração da LOA de 2014 serão analisados os itens de
investimentos constantes de cada ação específica de forma a avaliar a meta física.
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Em relação aos itens referentes a obras e serviços de engenharia que mantêm
grande representatividade do orçamento, a Diretoria de Gestão de
Empreendimentos – DT está implantando nova modelagem de gestão de projetos
que possibilitará o acompanhamento físico/financeiro das obras, com a geração de
informações robustas a respeito do andamento da obra e da representatividade
física de sua execução.”
“Prazo de Implementação: Jan/2014.”

Análise da Equipe de Auditoria:
A Unidade está envidando esforços para atender a recomendação, tendo
estabelecido um prazo de implementação para o registro da execução física efetiva de
suas ações para janeiro de 2014. Fica mantida a recomendação, até que a pendência seja
sanada.

RECOMENDAÇÃO B)
“Observar o prazo de 60 para envio dos atos de admissão de pessoal a esta
CISET/PR, de acordo com o art. 7º da IN TCU nº 55/2007”; (Item III.IV);

Manifestação da Infraero:
“os mesmos serão encaminhados dentro do mês subsequente ao mês de
referência.”
“Prazo de implementação: Procedimento adotado em setembro/2012.”

Análise da Equipe de Auditoria:
A Unidade já está encaminhando os atos de admissão de pessoal dentro do
prazo estabelecido pela legislação.

RECOMENDAÇÃO C)
“Informar a respeito do resultado da análise jurídica da Sindicância
25/Sede/2010, que trata da apuração de responsabilidade pela progressão
funcional”; (Item III.IV);

Manifestação da Infraero:
“A DJ informou por meio do Memorando n° 4102/DJ/2013-R, de 28/2/2013
que o processo se acha concluso no gabinete do Diretor Jurídico, com o parecer
emitido sobre o relatório final da sindicância, que deverá ser despachado até o dia
15/3/2013.”

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO D), a Unidade informou que:
o processo está em fase recursal e foi encaminhado para a Diretoria
Jurídica. ...Foram aplicadas penalidades a 5 empregados. Após interposição dos
recursos administrativos, cabe apreciação e decisão da Diretoria Executiva.”
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Análise Final da Equipe de Auditoria:
O processo ainda não está concluído. Permanece a pendência.

RECOMENDAÇÃO D)
“Considerando a adesão, em seu plano estratégico de Tecnologia da
Informação - PETI, à IN nº 4/2010 SLTI/MPOG, instruir seus processos de
contratação de bens e serviços de TI com os itens previstos no art. 10 da referida
IN, a saber: I - Análise de Viabilidade da Contratação; II - Plano de Sustentação;
III - Estratégia de Contratação; IV - Análise de Riscos; e V - Termo de Referência
ou Projeto Básico”; (item III.IV);

Manifestação da Infraero:
“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
Janeiro/2013);

no texto dos documentos

elaborados

(previsto para

•
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).”

“Prazo de implementação: Previsto para Junho/2013.”

Análise da Equipe de Auditoria:
A Unidade já está adotando medidas para implementação da recomendação,
restando verificar a adequação dos procedimentos nos próximos trabalhos de auditoria.

RECOMENDAÇÃO E)
Implantar coleta seletiva de resíduos em todos os Aeroportos e
dependências da Empresa; (item III.VI);

Manifestação da Infraero:
1.

Gestão junto as Prefeituras para tratar da coleta seletiva.

Prazo de implementação: Executado.
2. Em alguns Municípios há pouca oferta de cooperativas legalmente
instituídas - Gestão diretamente nas cooperativas existentes.
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Prazo de implementação: A Coordenação de Programas Fauna, Resíduos e
Riscos Ambientais MELR -2 a partir de 2013 dará apoio mais constante.
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.
Prazo de implementação: Finalizado.
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.
Prazo de implementação: Reunião no 1º semestre de 2013.
5. Necessidade de adequação da infraestrutura para segregação dos
materiais recicláveis (Central
de Resíduos), em Maceió, Paulo Afonso,
Aracajú, Ilhéus e Salvador. O projeto de Maceió está em analise
pelo
ógão
ambiental de Alagoas.
Prazo de implementação: O processo licitatório será 6 (seis) meses após
aprovação do órgão ambiental.
6. No aeroporto de Parnaíba - SBPB não há interessados no resíduo. “O
processo de SBGR está
concluído desde maio, entretanto, o aeroporto ainda
não assinou, pois o assunto está sendo debatido com a concessionária privada
responsável pelo SBGR”
Prazo de implementação: Em 2014, agendaremos reunião no órgão
ambiental para tentar uma solução.

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO G), a Unidade informou que:
1.Gestão junto as Prefeituras para tratar da coleta seletiva.
Prazo de implementação: A gestão é realizada durante todo o exercício
porem as condições locais e a legislação aplicada dificultam a sua implementação.
2. Em alguns Municípios há pouca oferta de cooperativas legalmente
instituídas -Gestão diretamente nas cooperativas existentes.
Prazo de implementação: Idem ao item anterior
3Em 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.
Prazo de implementação: Teor do termo de cooperação em análise na
Diretoria Juridica
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.
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Prazo de implementação: Entendemos que a dificuldade deveria ser tratada em
nível ministerial já que existem conflitos entre a Lei nº 5.940/2006 e os
regulamentos dos órgãos de controle sanitário
5. Necessidade de adequação da infraestrutura para segregação dos
materiais recicláveis (Central de Resíduos), em Maceió, Paulo Afonso, Aracajú,
Ilhéus e Salvador. - O projeto de Maceió está em analise pelo órgão ambiental de
Alagoas.
Prazo de implementação: Os processos licitatórios e a implementação
sendo realizados de acordo com a disponibilidade financeira e de pessoal
técnico.
6. No aeroporto de Parnaíba - SBPB não há interessados no resíduo. “O
processo de SBGR está concluído desde maio, entretanto, o aeroporto ainda não
assinou, pois o assunto está sendo debatido com a concessionária privada
responsável pelo SBGR”
Prazo de implementação: Não entendemos o apontamento, uma vez que
mistura dois aeroportos sem sentido, lembrando que o SBGR foi concedido em
2012.

Análise Final da Equipe de Auditoria:
Entendemos ser louvável o esforço da unidade em implantar o procedimento
em todos os Aeroportos e dependências da Unidade, no entanto, a meta ainda não foi
atingida, portanto, permanece a pendência.

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).

Manifestação da Infraero:
“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 a 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 conta.”
Prazo de implementação: Por ocasião da elaboração do próximo relatório
de gestão.
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Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO E), a Unidade informou que:
“Visando ao atendimento às determinações da CISET/PR, a Infraero, com
vistas a otimizar a análise das prestações de contas de convênios, redefiniu o
procedimento de análise dos processos de prestações de contas, passando à área
de convênios da Sede da Infraero, em Brasília, a responsabilidade de analisar as
prestações de contas de todos os convênios firmados no âmbito da Infraero,
quanto ao aspecto financeiro e regularidade do processo, conforme MemorandoCircular nº 9706/DFCC9CCCV)/2013, de 15/05/2013, anexo. Dessa forma, os
próximos relatórios de gestão demonstrarão a exata situação das análises dos
processos de prestações de contas.”

Análise Final da Equipe de Auditoria:
Acatamos a justificativa do gestor, no entanto, o atendimento a esse item será
objeto de verificação no próximo relatório de gestão.

RECOMENDAÇÃO G)
“Estudar a viabilidade de implantação de um sistema de informação mais
adequado ao controle dos bens imóveis, próprios e da União, que possibilite
congregar as informações de todos os componentes de um mesmo bem, sem tratálos como imóveis distintos, que auxilie o controle situação do bem e das atividades
necessárias à sua regularização/legalização e que evite a necessidade de controles
adicionais, tais como planilhas “Excel”; (item III.XVII, alínea ‘b’).

Manifestação da Infraero:
“A Diretoria Financeira 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.”
Prazo de implementação: Aquisição: até abr/2013 – Implantação: até
Dez/2013.

Análise da Equipe de Auditoria:
A Unidade já está adotando medidas para substituição do sistema atualmente
em uso na INFRAERO, cujo prazo para implantação está previsto para dezembro de
2013, portanto, será objeto de verificação nos trabalhos de auditoria a serem realizados
em 2014.

RECOMENDAÇÃO H)
“Ajustar seu plano de contas, de modo a permitir a segregação contábil das
despesas com a manutenção de bens imóveis próprios e da União e de bens
imóveis locados de terceiros privados ou de outras esferas públicas”; (item
III.XVII, alínea ‘g.c’).
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Manifestação da Infraero:
“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:
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.
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 N° 33820/DFCT(CTPA)/2012, de 12/11/2012.
Em
26/2/213
a
DFCT,
por
meio
do
Memorando
n°
3919/DFCT(CTPA)/2013, informou que os ajustes recomendados foram realizados
no plano de contas, a partir da competência de janeiro/2013.
Prazo de implementação: janeiro/2013.

Análise da Equipe de Auditoria:
A Unidade realizou os ajustes solicitados, conforme documentação
encaminhada.

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 objeto 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”.

Manifestação da Infraero:
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 objetos 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 ... 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 a
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compatibilização no Plano de Trabalho dos valores e quantitativos, efetivamente
realizados e a realizar até o final da obra, bem como a compatibilização da database de reajuste de novembro/2010 para setembro/2010. O referido Termo Aditivo
tem previsão para conclusão em dezembro/2012. CF N° 33634/GTGR/2012, de
12/11/2012.
Em 1°/3/2013 a Diretoria de Engenharia, por meio do Memorando n°
4323/DE(DEAS)/2013, informou que o Departamento de Engenharia e Construção
(DEC) encaminhou à Infraero, por meio do Ofício n° 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 foi elaborado o Memorando 3441/GTGR/2013 que foi
encaminhado para a celebração do 1° Termo Aditivo vinculado ao Termo de
Cooperação Técnica e Financeira n° 004-EG/2011/0001.

Análise da Equipe de Auditoria:
A INFRAERO está providenciando a elaboração de Termo Aditivo visando a
compatibilização do Plano de Trabalho aos valores e quantitativos efetivamente
realizados e a realizar até o final da obra, no entanto, resta o encaminhamento do Termo
Aditivo assinado e publicado.

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; (Constatação 1 do Anexo II).

Manifestação da Infraero:
“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
2 (dois) empregados detentores de mandato eletivo, indicados pelo SINA,
totalizando 18 (dezoito). (Cláusula 74).
Prazo de implementação: Implementação realizada na data da assinatura
do Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013, 30/08/2012.

Análise da Equipe de Auditoria:
Consideramos sanada a pendência.

RECOMENDAÇÃO K)
“Notificar os convenentes a apresentar a regular prestação de contas dos
convênios:
CV0077-CM/2005/0152,
CV0002-CI/2006/0043,
CV0001CI/2006/0025,
TC0001-CI/2006/0036,
CV0006-CI/2006/0006,
CV0001CI/2007/0030,
CV0003-CI/2006/0044,
TC0090-CI/2007/0020,
TC0001CI/2009/0016,
TC0062-CI/2009/0049, TC0084-PS/2006/0061 e TC0001CM/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
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convenentes, instaure tomada de contas especial na forma do § 2º-A do art. 28 da
IN 01/97”; (Constatação 2 do Anexo I)

Manifestação da Infraero:
“A Infraero mantém controles internos administrativos relacionados à
celebração, execução, fiscalização e prestação de contas de todos os convênios
firmados com as Corporações de Bombeiros Militares quanto à execução física e
o atingimento dos objetivos.
Quanto ao procedimento de análise das prestações de contas, a Infraero
está comprometida a envidar seus melhores esforços para assegurar a análise e
aprovação das prestações de contas dos convênios firmados, encerrados e
vigentes, em formato compatível com as necessidades da INFRAERO e as
particularidades das Corporações de Bombeiros Militares, de maneira a garantir
a harmonia entre a execução física e financeira, bem como atingimento dos
objetivos propostos, tendo em vista o interesse recíproco e o regime de mútua
cooperação entre as duas entidades públicas, conforme se segue:
1. Em 18/12/2012 entrou em vigor o Manual de Procedimentos da Infraero
nº 25.05 (GCO), que tem por finalidade disciplinar as atividades referentes à
celebração, gerenciamento e prestação de contas de convênios, acordos, ajustes e
congêneres, inclusive os de natureza não financeira, celebrados no âmbito da
Infraero, conforme ANEXOS 1 e 2 deste memorando.
Realização de reunião, em 28/02/2013, entre representantes da Infraero e
da CISET/PR, para discussão dos procedimentos para prestação de contas dos
convênios celebrados com as guarnições de Bombeiros Militares e apresentação
do manual aprovado pela Infraero. Na oportunidade a Infraero apresentou a
forma como os serviços são prestados, garantindo a manutenção do nível de
proteção dos aeroportos, em atendimento às normas da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC, bem como as dificuldades em prestar contas nos termos na
IN STN 01/97.
A norma descrita exige o cumprimento dos requisitos inerentes aos
convênios, sobretudo quanto às metas de ordem qualitativa e quantitativa, etapas e
fases de execução do objeto, plano de trabalho, plano de aplicação dos recursos,
transferência de recursos para conta específica, cronograma de desembolso,
prestação de contas e outros, que na prática a Infraero junto as Corporações de
Bombeiros Militares não há como serem efetivamente aplicadas.
Primeiramente, vê se que na realidade dos trabalhos desenvolvidos pelos
bombeiros militares nos aeroportos da Infraero, não há como minudenciar as
metas, fases ou etapas de execução do objeto desse instrumento jurídico,
sobretudo, porque as atividades diárias desempenhadas no âmbito desses sítios
aeroportuários não são avaliadas sob este foco, pois tratam tão-somente de
prestação de serviços mediante ações operacionais para salvamento e combate a
incêndio dentro e nas proximidades dos aeroportos, nas aeronaves, nas pistas de
pouso e decolagem, entre outras correlatas ao sítio aeroportuário.
Não obstante a menção ao interesse comum no objeto existe na verdade,
uma prestação de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, pela qual traz
apenas uma relação de pessoal técnico necessário para executar os serviços e os
valores a serem repassados mensalmente à Corporação Militar. Ou seja, para as
partes interessadas, especificamente a Infraero, não importa a aplicação dos
recursos na busca do objetivo dito comum, pois, na verdade, o que esta empresa
pública pretende é tão-somente as atividades de prevenção e combate a incêndios
nos sítios aeroportuários.
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Disso, constata-se de imediato que não se tem como estabelecer as etapas
ou fases da consecução das ações praticadas pelos bombeiros nos aeroportos,
pois, embora o objeto seja preciso, qual seja, atividades de prevenção e combate a
incêndios, não tem como minudenciar no plano de trabalho o detalhamento das
aquisições pretendidas pela Corporação, ou mesmo especificar e quantificar os
serviços prestados com os recursos do próprio convênio.
Importante destacar que, os materiais, equipamentos e veículos utilizados
nas atividades dos bombeiros nos aeroportos são fornecidos pela própria Infraero,
não sendo estes objetos custeados com os valores aportados a disposição do
convênio. Os desembolsos mensais realizados à Corporação são exclusivamente
disponibilizados com a finalidade de prover a mão-de-obra dos próprios
bombeiros utilizados na localidade aeroportuária.
Ora, sabemos que a referida instrução normativa estabelece o plano de
aplicação de recursos, e ainda que estes recursos dos convênios devam ser
depositados e geridos em conta bancária específica e em instituição financeira
controlada pela União.
Nesse ponto observa-se no tocante ao plano de recursos, não existe
parâmetro que subsidie a sua elaboração, quando a essência das atividades
desempenhadas refere-se a prestação de serviços.
Sem falar que, além desse fato peculiar, os repasses financeiros realizados
para as Corporações Militares não podem ser efetuadas em contas específicas,
uma vez que os valores pagos a título de remuneração salarial dos bombeiros são
pagos com orçamento fiscal do Estado e os repasses pelos serviços prestados são
feitos em conta única e geral do Estado.
É nessa esteira que, em razão do aporte financeiro ser depositado em conta
geral da entidade estatal, a mesma utiliza e usufrui desses recursos financeiros
para outras atividades, que não somente àquelas de pagamentos dos vencimentos
dos bombeiros militares atuantes nos aeroportos, não havendo, pois dessa forma
que se falar em conta específica para movimentação dos respectivos repasses de
ordem financeira.
Prazo de implementação: Previsão de substituição de 100% dos convênios
vigentes pelo novo modelo padrão estabelecido até o fim de 2013.
2. Redefinição dos procedimentos de análise dos processos de prestações de
contas, passando à área de convênios da sede da Infraero, em Brasília, a
responsabilidade de analisar as prestações de contas de todos os convênios
firmados no âmbito da Infraero, quanto ao aspecto financeiro, conforme ANEXO 3
deste memorando.
A análise da efetividade da execução do objeto dos convênios se dá no
próprio local da execução dos serviços prestados mediante acompanhamento in
loco do Fiscal Operacional, nomeado para cada instrumento, atestando a
execução do objeto, isto é, garantida a manutenção do nível de proteção do
aeroporto.
Prazo de implementação: 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. Elaboração e aprovação da Minuta Padrão a ser adotada nos Termos de
Convênios firmados entre a Infraero e os Corpos de Bombeiros Militares,
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elaborada com amparo na legislação de regência, especificando os requisitos
básicos para a celebração do instrumento jurídico, de acordo com as normas
pertinentes, especificamente o MP 25.05 (GCO), de 18 de dezembro de 2012,
conforme ANEXOS 4 e 5 deste memorando.
Prazo de implementação: Processo encerrado pela PRAI.
4. Após a análise e aprovação da Minuta Padrão dos convênios celebrados
com as Corporações dos Bombeiros Militares, houve a necessidade de revisão dos
procedimentos contidos nos subitens 13.2.7 e 13.5.1 do MP 25.05 (GCO), de
18/12/2012, cujo texto foi proposto na forma abaixo, conforme ANEXOS 6 a 10:
13.2.8
- A prestação de contas parcial dos convênios celebrados com o
Corpo de Bombeiros Militar será composta dos seguintes documentos:
f) ofício de encaminhamento da prestação de contas parcial;
g) relatório parcial das atividades desenvolvidas, elaborado pelo Corpo
de Bombeiros Militar;
h) parecer técnico conclusivo, elaborado pelo fiscal operacional
designado para acompanhamento do serviço, quanto à execução física e
ao atingimento dos objetivos do convênio;
i) relatório de aplicação de recursos parcial, devidamente assinado, com
indicação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos
do convênio;
j) parecer financeiro, elaborado pela Área de Convênios, quanto a
regularidade do processo de prestação de contas parcial.
14.5.1 A prestação de contas final dos convênios celebrados com o Corpo de
Bombeiros Militar será composta dos seguintes documentos:
f) ofício de encaminhamento da prestação de contas final;
g) relatório final das atividades desenvolvidas, elaborado pelo Corpo de
Bombeiros, relatando, quando houver, os problemas verificados na
execução do objeto do convênio, bem como os benefícios alcançados;
h) parecer técnico conclusivo, elaborado pelo fiscal operacional
designado para acompanhamento do serviço, quanto à execução física e
ao atingimento dos objetivos do convênio;
i) relatório de aplicação de recursos final, devidamente assinado, com
indicação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos
do convênio;
j) parecer financeiro, elaborado pela Área de Convênios, quanto a
regularidade do processo de prestação de contas final.
Portanto, posteriormente à aprovação das alterações do MP, as prestações
de contas dos convênios vigentes, como também dos encerrados, serão analisadas
observando as determinações contidas no referido Manual de Procedimentos.
Prazo de implementação: Processo em análise na SRRJ.

Análise da Equipe de Auditoria:
As informações prestadas indicam que ainda não houve uma solução definitiva
para o problema apontado. No entanto, a Infraero informou que as prestações de contas
dos convênios vigentes, como também dos encerrados, serão analisadas observando as
determinações contidas no Manual de Procedimentos nº 25.05, aprovado em
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18/12/2012, portanto, o atendimento à recomendação será objeto de verificação nos
próximos trabalhos de auditoria.

RECOMENDAÇÃO L)
“Promover a análise das prestações de contas apresentadas dos convênios
TC0085-PS/2006/0057, TC0124-CI/2006/0061 e CV0088-CM/2006/0058, na
forma do art. 31 da IN 01/97”; (Constatação 2 do Anexo I)

Manifestação da Infraero:
“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:
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: CV0001CI/2011/DIRENG, com início em 01/01/2012 (SBGR, SBMT e SBSJ), CV0049CI/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.
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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 for
identificada resistência por parte das Corporações Militares quando da
celebração de convênio no novo modelo padrão estabelecido.
Prazo de implementação: Previsão de substituição de 100% dos convênios
vigentes pelo novo modelo padrão estabelecido até o fim de 2013.
2. TC0085-PS/2006/0057 – As prestações de contas foram analisadas e
aprovadas pela área gestora do instrumento jurídico. (Anexo 21).
Prazo de implementação: Prestação de contas aprovada
3. CV0088-CM/2006/0058 – Conforme CF Nº 2161/SBCF, de 14.06.2012, (Anexo 17), a prestação de contas do TCM 088-CV/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 encerrada
04/02/2011. Embora não mencionado no texto da CF de encaminhamento, a
remessa é comprovada por meio da GRD nº 400 de 15/06/2012 – (Anexo 18), visto
que este último deu continuidade as 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 –
(Anexo 19).
Prazo de implementação: Processo em análise na PRAI

Análise da Equipe de Auditoria:
As informações prestadas indicam que a prestação de contas do TC0085PS/2006/0057 foi analisada e aprovada. Quanto aos convênios TC0124-CI/2006/0061 e
CV0088-CM/2006/0058, permanece a pendência.

RECOMENDAÇÃO M)
“Promover ações prioritárias para conclusão da revisão dos Planos
Diretores Aeroportuários – PDIR, particularmente os da Prioridade 1 – Cidades
Sede da Copa do Mundo 2014, de modo a evitar atrasos nas obras decorrentes do
surgimento, no processo de elaboração dos planos, caso este se delongue, de
necessidades que alterem obras ou projetos já em andamento”; (Constatação 4 do
Anexo I)

Manifestação da Infraero:
“Encaminhamento de Planos Diretores de Aeroportos à ANAC para
avaliação e aprovação.
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Grupo I: Confins, Galeão, Santos Dumont, Curitiba, Congonhas, Cuiabá,
Manaus, Londrina, Navegantes, Foz do Iguaçu e Salvador.
Prazo de implementação: Grupo I: 21 de junho de 2013.
Grupo II: Pampulha, São José dos Campos, Corumbá, Tefé, Pelotas,
Uruguaiana, Criciúma e Uberaba. CF n° 33829/DO(DOPL)/2012, de 12/11/2012.
Prazo de implementação: Grupo II: 21 de dezembro de 2013.”

Análise da Equipe de Auditoria:
A Unidade informou que já encaminhou à ANAC, para avaliação e aprovação,
os Planos Diretores de Aeroportos, portanto, resta aguardar a aprovação dos referidos
documentos.

RECOMENDAÇÃO N)
“Promover, anualmente, realização de inventário de bens imóveis para
todos os aeroportos da rede, na forma da alínea ‘a)’ do item 8 da Norma Interna
NI 8.04B-ADP”; (Constatação 5 do Anexo I)

Manifestação da Infraero:
“Será realizado anualmente inventário das benfeitorias construídas por
terceiros em terrenos da União que serão incorporadas ao patrimônio do
aeroporto. Para fins de controle patrimonial serão registradas na conta
15450001-3
EDIFICAÇÕES
PARA
REVERSÃO.
CF
N°
33820/DFCT(CTPA)/2012, de 12/11/2012.
Prazo de implementação: Dezembro de 2013.”

Análise da Equipe de Auditoria:
As informações prestadas indicam que a recomendação estará implementada
em dezembro de 2013, portanto, será objeto de verificação nos próximos trabalhos de
auditoria a serem realizados na Unidade.

RECOMENDAÇÃO O)
“Para novos processos de concessão de aeroportos, ou em outras situações
relevantes que o requeiram, promover a reavaliação dos bens imóveis, na forma
da aliena ‘e’ do item 7 da Norma Interna NI 8.04B-ADP”; (Constatação 5 do
Anexo I)

Manifestação da Infraero:
“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
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normativa, realizada as avaliações dos imóveis sob sua responsabilidade.CF N°
33820/DFCT(CTPA)/2012, de 12/11/2012.”

Análise da Equipe de Auditoria:
Acatamos o pronunciamento da INFRAERO, restando entendido que a
avaliação sempre será efetuada por quem detém a competência legal para fazê-la.

RECOMENDAÇÃO P)
Justificativa já acatada no Relatório.

RECOMENDAÇÃO Q)
“Promover termo aditivo ao convênio TC nº 001 CI 2011/0019, de modo a
que o ente federado passe a figurar como interveniente, na forma do § 5º do art. 1º
da IN STN 01/97”; (Constatação 2 do Anexo II)

Manifestação da Infraero:
“As vias do Termo Aditivo foram encaminhadas ao SBCY para recolhimento
das assinaturas e posterior publicação no DOU. CF n° 33813/DA/2012, de
12/11/2012.
Prazo de implementação: Em fase de assinatura, com vigência a partir de
05/11/2012.

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO H), a Unidade informou que:
Segue o TA assinado e publicado no DOU.

Análise Final da Equipe de Auditoria:
A recomendação foi atendida.

RECOMENDAÇÃO R)
“Definir metas para todos os indicadores do Plano Estratégico. Salientamos
que no painel estratégico 2012-2015, os indicadores que estão com metas “a
definir” são: GRS-01.5, GRS-02.3, GRS-03.1, GRS-03.3, GRS-04.5, GRS-04.6,
EOP-01.2, EOP- 04.2, EOP-04.6 e EOP 04.7”; (Informação 2)

Manifestação da Infraero:
“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
Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

77

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

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

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO F), a Unidade informou que:
“...informo que, baseados nos novos cenários e perspectivas de demandas
do setor onde a Infraero se insere, a Diretoria Executiva e o Conselho de
Administração propuseram alterações na formulação estratégica que estava em
vigor em 2012 de forma a dar maior clareza aos propósitos da organização.
Nesse sentido o Mapa Estratégico da Empresa foi reformulado e, em
consequência, os indicadores estratégicos foram revistos em função dos novos
objetivos estratégicos que foram estabelecidos.
Desta forma, os mencionados indicadores que estavam pendentes de
definição de metas não constam mais do Plano Estratégico atual da Infraero, pois
não apresentam relação direta com os novos objetivos estratégicos.”

Análise Final da Equipe de Auditoria:
Em vista da resposta da unidade, consideramos sanada a pendência.

RECOMENDAÇÃO S)
“Adotar medidas para implantação de uma sistemática formal para
tratamento de riscos para a área comercial”; (Informação 3)

Manifestação da Infraero:
“A Assessoria da Diretoria Comercial – DCAS informou, por meio da CF n°
33559/DACS/2012, de 9/11/2012, 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.
A Superintendência de Negócios Comerciais - DCNC informou, por meio do
Memorando n° 11726/DCNC(NCPC)/2013, de 11/6/2013, que a área comercial
vem desenvolvendo um novo sistema de gestão para os processos de concessão de
uso de área, com a revisão do sistema normativo 13 (norma da Infraero da
Diretoria Comercial.
A Superintendência de Gestão Estratégica – DPGE vem apoiando a área
comercial na incorporação dos processos ao Sistema Integrado de Gestão da
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Qualidade, com o objetivo de alinhar os procedimentos aos requisitos de gestão da
qualidade da ISSO 9002 e de gestão de riscos da ISSO 3100.
O sistema normativo 13 encontra-se em fase final de ajustes devendo estar
concluído e aprovado até o final do mês de setembro de 2013 e já foi formulada
solicitação à DPGE de curso para formação de Auditores da Qualidade, que
qualificará empregados lotados na área comercial.
Na apresentação do Plano Estratégico: Eficiência Operacional em
Aeroportos – Operações com Passageiros e Bagagens, realizada pela DPGE, a
área comercial foi contemplada com o projeto Eficiência Operacional em
Aeroportos – Carga Aérea e Varejo Aeroportuário, com previsão de início no ano
de 2013.”

Análise da Equipe de Auditoria:
A Unidade já está adotando medidas para implantar uma sistemática formal
para tratamento de riscos para a área comercial, portanto, o atendimento à
recomendação será objeto de verificação nos próximos trabalhos de auditoria.

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 Guest em todos os aeroportos, e codificação das áreas
comerciais em todos os aeroportos (Inframix); (Informação 3)

Manifestação da Infraero:
“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.
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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
33559/DACS/2012, de 09/11/2012.

pela

DCAS,

por

meio

da

CF

n°

A DCNC informou por meio do Memorando nº 11726/DCNC(NCPC)/2013,
de 11/6/2013, que quanto ao item 1:
“Seguindo as orientações do Relatório de Auditoria de Monitoramento os
técnicos da DCNC analisaram a norma ABNT NBR 14653, sendo possível a
aplicação do subitem 11.4 Procedimentos específicos para avaliação de aluguéis,
para as precificações das concessões de uso de área realizadas pela área
Comercial.
Tais precificações terão procedimentos específicos e padronizados e serão
inseridos nas atividades dos técnicos da área comercial ao longo deste ano,
inicialmente em fase experimental e, demonstrada efetividade nas licitações,
disseminada por toda a área Comercial da Empresa, passando a fazer parte do
nosso normativo.
Para as concessões de uso de área com investimento, entendendo-se como
tal, aquelas que implicam na elaboração de benfeitorias permanentes e que serão,
ao término do contrato, revertidas ao patrimônio da União, informamos que os
estudos técnicos realizados estão considerando a ABNT NBR 14653 Parte 4:
Empreendimentos.”
Quanto ao item 2:
“Conforme já informado, atualmente compete à Superintendência de
Finanças – DFFI as ações de controle de faturamento dos concessionários e os
procedimentos relacionados à fiscalização dos faturamentos, nas formas “boca de
caixa” e/ou “documental”, remetendo a Comercial os resultados dessas
fiscalizações para as providências subsequentes.
Com a concessão dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos as
receitas comerciais da Infraero (e os consequentes recursos financeiros) sofreram
uma redução significativa, exigindo dos diversos setores da empresa uma revisão
dos gastos com contratação externa e quadro de pessoal.
Com isso, encontram-se em processo de readequação as atividades externas
de fiscalização dos contratos, tanto os realizados pela Comercial como os da
Financeira da Sede, bem como avaliadas alternativas sistêmicas para
acompanhamento/fiscalização dos faturamentos, com uma frente de trabalho para
verificação da forma de tratamento utilizado pelos novos Operadores
Aeroportuários, para posterior adequação aos procedimentos da Infraero.”
Quanto ao item 3:
“O Sistema GEST já está implantado em 27 aeroportos: Manaus, Belém,
São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju,
Salvador, Belo Horizonte-Pampulha, Confins, Rio de Janeiro-Santos Dumont e
Galeão, Guarulhos, Foz do Iguaçu, Curitiba, Londrina, Joinville, Navegantes,
Florianópolis, Porto Alegre, Campo Grande, Goiânia, Brasília e Cuiabá.
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No ano de 2013 estão previstas no Plano de Investimentos da Infraero as
implantações do Sistema GEST em cinco aeroportos: Uberlândia, Macaé, Palmas,
Vitória e Boa Vista.
Para as implantações no ano de 2014, estão sendo realizados estudos para
avaliação do custo x benefício, pois em alguns aeroportos as receitas auferidas
com a operação do estacionamento não suportam os custos da implantação do
sistema.”
Quanto ao item 4:
“Conforme relatórios em anexo (Resumo de Codificação por Regional), os
aeroportos, de forma rotineira e para as áreas internas dos TPS’s, vem realizando
as codificações dos espaços x contratos existentes, incluindo as novas concessões.
As áreas externas, ainda com os seus Mixes em desenvolvimento, também
estão sendo codificadas, à medida do andamento dos trabalhos de análise e
implantação do Mix local, lembrando que as concessões de cunho operacional
possuem especificidade própria que conota uma dinâmica no desenvolvimento do
Mix distinta dos contratos.”

Análise da Equipe de Auditoria:
Embora a unidade já esteja adotando medidas para melhoria dos procedimentos
de controle administrativo correlatos à área comercial, essas medidas ainda não foram
totalmente implementadas. Mantemos as recomendações.

RECOMENDAÇÃO U)
“Adotar medidas para implantação de uma sistemática formal para
tratamento de riscos para as atividades ligadas à Diretoria de Empreendimentos”;
(Informação 3)

Manifestação da Infraero:
“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.
Prazo de implementação: 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.”

Análise da Equipe de Auditoria:
As medidas para atendimento à recomendação deverão ter início em fevereiro
de 2014. Mantemos a recomendação.

RECOMENDAÇÃO V)
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“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”; (Informação 3)

Manifestação da Infraero:
“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.”

Análise da Equipe de Auditoria:
Embora a unidade esteja adotando providências para atender a recomendação,
o Portal de Empreendimento de Engenharia ainda não está sendo utilizado. Permanece a
pendência.
Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11994/PRAI(AIPD)/2013, de
23/9/2013, a Unidade informou que:
“O Portal de Empreendimentos foi implantado e está em funcionamento.
Inclusive está em andamento auditoria operacional por parte do TCU, ao qual
foram apresentadas as funcionalidades do Portal de Empreendimentos.”

Análise da Equipe de Auditoria:
A recomendação foi atendida.

RECOMENDAÇÃO W)
“Adotar as providências constantes da cláusula segunda do Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC, de 14/07/2011, relativo à Reforma e Ampliação
do TPS de SBCF, além de monitorar o cumprimento às condicionantes contidas
nas licenças LO nº 205/2011, LP + LI nº 280/2011 e LP nº 139/2012”.

Manifestação da Infraero:
“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;
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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 também a modelagem das novas
estruturas a serem implantadas na área da ampliação.
A 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 MESE 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.”

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO G), a unidade informou que:
Processo segue o rito do licenciamento respeitando as condicionantes do
TAC.

Análise Final da Equipe de Auditoria:
A Unidade já está empreendendo esforços para atender a recomendação, no
entanto, até seu completo atendimento, permanece a pendência.

RECOMENDAÇÃO X)
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“Adotar medidas para finalização da elaboração do EIA/RIMA da 3º Pista
de SBCT, com vistas à obtenção do licenciamento ambiental para a obra”;
(Informação 4)

Manifestação da Infraero:
“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 DT informou por meio do Memorando nº 4171/DTAS/2013, de 28/2/2013,
que não houve atualização quanto à recomendação.”

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO G), a Unidade informou que:
O processo só terá continuidade quando da emissão do Decreto de
desapropriação pelo Estado.

Análise Final da Equipe de Auditoria:
Mantida a recomendação.

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;” (Informação 4 do
Anexo III)
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Manifestação da Infraero:
“Medidas a serem adotadas:
Identificar em cada termo de contrato os aspectos referentes ao tratamento
dos resíduos, sua adequação as normas e os respectivos fiscais;
Reunir com os fiscais dos contratos e identificar/estabelecer o método de
controle para evidenciar a execução conforme órgãos ambientais;
Acompanhar juntos às contratadas o cumprimento do plano estabelecido;
Acompanhar juntos aos fiscais dos contratos o cumprimento do plano
estabelecido, através de evidências.
A 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.
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.”
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Análise da Equipe de Auditoria:
A Unidade já está adotando providências para atender a recomendação.
Mantemos a recomendação até que a pendência seja plenamente solucionada.

RECOMENDAÇÃO Z)
“Adotar medidas para cumprimento do Termo de Compromisso de
Compensação ambiental nº 072/2011, relativo à obra de Ampliação do TPS de
SBFL”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero:
“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 extrato 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 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.”

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO G), a Unidade informou que:
“... esse apontamento só será cumprido quando o ICMBio estiver
regularizado junto à União.”

Análise Final da Equipe de Auditoria:
A Unidade ainda está adotando medidas para cumprimento da recomendação.
Permanece a pendência.

RECOMENDAÇÃO AA)
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“adotar medidas para cumprimento das condicionantes da LI nº 2024/2011,
referente ao Novo TPS de SBGO, com especial atenção às recomendações nº 4, 9 e
10, que, por suas características, devem ser atendidas ou projetadas já no início
das obras”;

Manifestação da Infraero:
Item 04: licitação para Contratação de serviços de consultoria de empresa
especializada para a realização de Pesquisa Arqueológica, contemplando a
inspeção arqueológica e a verificação de existência de sítios arqueológicos e áreas
de interesse cultural e histórico;
Prazo de implementação: 06 meses
Item 09: 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 nº 012-EG/2005/0011, no qual se encontra
paralisado por Processo Judicial nº 2008.34.00.03.2996-9 do Tribunal Regional
Federal de Brasília – TRF/BSB e Termo de Contrato nº 07.722/2006-7 do Tribunal
de Contas da União – TCU/BSB. Caso a obra seja retomada com o Consórcio, o
Licenciamento Ambiental das áreas de empréstimo já está incluso no escopo do
Termo de Contrato nº 012-EG/2005/0011, e caso não seja retomada a obra com o
Consórcio, o Licenciamento Ambiental das áreas de empréstimos será incluso no
escopo da nova licitação;
Prazo de implementação: Depende da retomada da obra ou de nova
licitação.
Item 10: O projeto de drenagem elaborado pelo DEC - Departamento de
Engenharia e Construção já contempla a instalação dos dissipadores de energia.
Prazo de implementação: Depende da retomada da obra ou de nova
licitação.

Análise da Equipe de Auditoria:
Em vista das informações apresentadas, mantemos a recomendação.

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”.

Manifestação da Infraero:
“1. Solicitação da LO do SBRJ;
Prazo de implementação: Licença de Operação já foi expedida;
2. Elaboração pelo DECEA de novo procedimento de aproximação para o
SBRJ, visando atenuar os níveis de ruído aeronáuticos;
Prazo de implementação: Novo procedimento concluído;
3. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;
Prazo de implementação: Será atendido quando do início das obras;
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4. Solicitar licença de Instalação para as obras do Edifício Garagem (ação
relacionada à condicionante 07);
Prazo de implementação: Será solicitada quando dentro do prazo
necessário para construção do empreendimento. A princípio, o edifício garagem
do SBRJ seria construído e operado por meio de concessão. Contudo, estudos
foram realizados e isso se mostrou inviável, pois 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.
5. Cumprir o termo de compromisso de compensação ambiental nº13/2009.
Prazo de implementação: Atendido.”

Análise da Equipe de Auditoria:
O gestor já está tomando providências para atender à recomendação.

RECOMENDAÇÃO CC)
“Adotar providências para atendimento à condicionante nº 14 da LI
257/2011, referente ao Novo TPS de SBVT”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero:
“1. Comunicação formal ao órgão ambiental solicitando prorrogação do
prazo de atendimento desta condicionante;
Prazo de
1740/SBVT/2012.

implementação:

Encaminhado

24/08/2012

a

CF

nº

2. Termo de referência e orçamentação para contratar do serviço relativo a
condicionante;
Prazo de implementação: Até 30/11/2012;
3. Processo licitatório para contratação de empresa;
Prazo de implementação: Até 29/03/2013;
4. Emissão da ordem de serviço e execução dos serviços;
Prazo de implementação: Até 24/05/2013;
5. Recebimento de relatório final pela CONTRATADA sobre o atendimento
à condicionante para a Infraero emitir o termo de recebimento definitivo;
Prazo de implementação: Até 26/07/2013;
6. Encaminhamento ao órgão ambiental do relatório, versão final, para
atendimento a condicionante.
Prazo de implementação: Até 31/07/2013.

Análise da Equipe de Auditoria:
O gestor já está tomando providências para atender à recomendação.
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RECOMENDAÇÃO DD)
Justificativa acatada no Relatório.

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”.

Manifestação da Infraero:
“2.1 – Em parceria entre a Coordenação Regional de Meio Ambiente e a
Gerencia 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.
Prazo de implementação: Dentro de 180 dias.
2.2 – Adotar junto aos representantes da INFRAERO perante o convênio,
ações de fiscalização e acompanhamento da emissão da Licença Ambiental de
Operação do Aeroporto.
Prazo de implementação: Dentro de 180 dias.
2.3 – 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.
Prazo de implementação: Quando demandados pelo Governo do Estado de
Santa Catarina.
2.4 – Auxiliar o Governo do 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.
Prazo de implementação: Quando demandados pelo Governo do Estado de
Santa Catarina.

Análise da Equipe de Auditoria:
O gestor já está tomando providências para atender à recomendação.

RECOMENDAÇÃO FF)
adotar as providências necessárias à instrução de requerimento para
obtenção da Licença de Operação do Aeroporto de Corumbá – SBCR;
(Informação 4 do Anexo III).

Manifestação da Infraero:
“1. Iniciar o processo de licenciamento no Instituto de Meio Ambiente do
Mato Grosso do Sul – IMASUL (órgão ambiental do Mato Grosso do Sul);
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Prazo de implementação: Concluído
2. Desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental – EIA/RIMA;
Prazo de implementação: Concluído
3. Realização do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental – EIA/RIMA – Termo de Referencia elaborado em fase de revisão;
Prazo de implementação: Em fase de revisão
4.

Enviar informações complementares ao IBAMA/SEDE; *

Prazo de implementação: 07/11/2012
5. Contratar o Estudo Ambiental seja Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA ou não – depende da manifestação do
IBAMA;
Prazo de implementação: 365 dias após resposta do IBAMA
6. Apresentar o Estudo Ambiental ao órgão ambiental – depende da
manifestação do IBAMA;
Prazo de implementação: 375 dias após resposta do IBAMA
7.
IBAMA.

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

Prazo de implementação: 550 dias após resposta do IBAMA
*Tendo em vista que a área de abrangência dos impactos ambientais
envolve outro país, houve a necessidade de consultar o IBAMA FEDERAL acerca
da responsabilidade pelo licenciamento ambiental desse aeroporto. Se o processo
passar para instância federal (IBAMA) novo processo será aberto e provavelmente
outro estudo será solicitado. Tratativas iniciadas com o IBAMA em reunião
ocorrida em 18/10/2012. IBAMA solicitou o envio de informações complementares
para que possa orientar a INFRAERO.
Em 28/2/2013, por meio do Memorando n° 4171/DTAS/2013, informou que
em 19/11/2012 foi formalizada ao IBAMA a consulta por meio da CF
34449/DTME(MELR)/2012 solicitando orientações a respeito do licenciamento
ambiental do SBCR e SBPP (aeroportos de fronteira). Em 8/2/2013 foi
encaminhado Ofício n° 1969/DTME)MELR)/2013 ao IBAMA reiterando o
conteúdo da CF 34449/2012.”

Análise da Equipe de Auditoria:
O gestor já está tomando providências para atender à recomendação.

RECOMENDAÇÃO GG)
A recomendação foi atendida, não compondo o plano de ação.

RECOMENDAÇÃO HH)
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“Monitorar a necessidade de complementação ou não do RCE do Aeroporto
de Ilhéus/BA, até a obtenção do licenciamento”

Manifestação da Infraero:
“1. Revisão/adequação do Relatório de Caracterização de Empreendimento
– RCE;
2. Protocolização do Pedido de Licença de Operação (LO) junto ao INEMA.
A 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.”

Análise da Equipe de Auditoria:
Apesar dos esforços da Unidade, ainda não foi obtido o licenciamento.
Permanece a pendência.

RECOMENDAÇÃO II)
“Acompanhar, junto ao órgão ambiental, o processo para obtenção da
licença de operação de SBMT, e adotar medidas para solução de eventuais
pendências ou condicionantes por ele estabelecidas”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero:
“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);
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A 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.”

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO G), a Unidade informou que:
“A supressão das árvores e o plantio da Grama foram concluídos. A
atualização e complementação do EIA-RIMA está sendo realizada organicamente.
Para a referida atualização foi necessária a contratação de uma nova
Campanha de Monitoramento de Ruído do Aeroporto, concluída em setembro de
2013.
Para a conclusão do EIA, a MESP está aguardando os valores atualizados
das benfeitorias do SBMT, valor este que será utilizado para o cálculo da
compensação financeira a ser paga.
Em outubro será contratada a elaboração do RIMA, com previsão de
conclusão em 30 dias.
O prazo final de entrega do EIA-RIMA é 18/12/2013.

Análise Final da Equipe de Auditoria:
A Unidade já está empreendendo esforços para atender a recomendação, no
entanto, até que seja obtido o licenciamento, permanece a pendência.

RECOMENDAÇÃO JJ)
“Adotar as providências necessárias à instrução de requerimento para
obtenção da Licença de Operação de SBPP”.

Manifestação da Infraero:
“1. Iniciar o processo de licenciamento no Instituto de Meio Ambiente do
Mato Grosso do Sul – IMASUL (órgão ambiental do Mato Grosso do Sul);
Prazo de implementação: Concluído
2. Desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental – EIA/RIMA;
Prazo de implementação: Concluído
3. Realização do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental – EIA/RIMA – Termo de Referencia elaborado em fase de revisão;
Prazo de implementação: Em fase de revisão
4. Enviar informações complementares ao IBAMA/SEDE; *
Prazo de implementação: 07/11/2012
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5. Contratar o Estudo Ambiental seja Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA ou não – depende da manifestação do
IBAMA;
Prazo de implementação: 365 dias após resposta do IBAMA
6. Apresentar o Estudo Ambiental ao órgão ambiental – depende da
manifestação do IBAMA;
Prazo de implementação: 375 dias após resposta do IBAMA
7. Emissão da Licença de Operação – LO – depende da manifestação do
IBAMA.
Prazo de implementação: 550 dias após resposta do IBAMA
*Tendo em vista que a área de abrangência dos impactos ambientais
envolve outro país, houve a necessidade de consultar o IBAMA FEDERAL acerca
da responsabilidade pelo licenciamento ambiental desse aeroporto. Se o processo
passar para instância federal (IBAMA) novo processo será aberto e provavelmente
outro estudo será solicitado. Tratativas iniciadas com o IBAMA em reunião
ocorrida em 18/10/2012. IBAMA solicitou o envio de informações complementares
para que possa orientar a INFRAERO.
A 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.”

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO G), a Unidade informou que:
Após consulta ao IBAMA ficou definido que este órgão conduzira o
licenciamento ambiental, por meio de Relatório de Controle Ambiental.

Análise Final da Equipe de Auditoria:
Permanece a pendência, até que seja obtido o licenciamento.

RECOMENDAÇÃO KK)
“acompanhar a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental – EIA/RIMA, necessário à obtenção da Licença de Operação
do Aeroporto de Ponta-Porã – SBPP, até que a licença seja obtida; (Informação 4
do Anexo III).

Manifestação da Infraero:
“Depende das ações elencadas no item jj)
A 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
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recursos nesta fase finda-se em 22/02/2013. A execução do estudo esta prevista
para ocorrer em 13 meses.”

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de
19/9/2013 (ANEXO G), a Unidade informou que:
Continuamos acompanhando o processo.

Análise Final da Equipe de Auditoria:
Permanece a pendência.

RECOMENDAÇÃO LL)
“Acompanhar, junto ao órgão ambiental, o processo para obtenção da
licença de operação de SBSJ, e adotar medidas para solução de eventuais
pendências ou condicionantes por ele estabelecidas”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero:
“1. Avaliação Preliminar do Aeroporto de São José – SBSJ;
Prazo de implementação: Concluída
2.

Estudo Arqueológico;

Prazo de implementação: Concluído
3.

Plano de Gerenciamento de Resíduos;

Prazo de implementação: Concluído
4.

Construção de Abrigo de Resíduos;

Prazo de implementação: Em execução – Conclusão: Novembro 2012
5.

Sistema Provisório de Tratamento e destinação de efluentes;

Prazo de implementação: Em revisão – Conclusão e Protocolo na
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB: Novembro 2012.
6. Relatório completo compilado com os estudos acima e em resposta aos
demais questionamentos da CETESB.
A 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.”

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11903/PRAI 9AIPD0/2013, de 19/9/2013
(ANEXO G), a Unidade informou que:
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Até o momento a CETESB não emitiu parecer sobre o Licenciamento
Ambiental do SBSJ. Enquanto a LO não é emitida ou novas solicitações de
complementações não são feitas, a INFRAERO realiza consulta prévia para todos
as obras que estão sendo realizados no aeroporto, a citar o atual MOP.
A CETESB prioriza as análises dos pedidos de LP e LI.

Análise da Equipe de Auditoria:
A unidade tem se esforçado para atender a recomendação, no entanto, ainda
não foi obtido o licenciamento. Permanece a pendência.

RECOMENDAÇÃO MM)
Recomendação já atendida no Relatório.

RECOMENDAÇÃO NN)
“Adotar medidas para obtenção de outorga de lançamento de efluentes para
a ETE de SBSV”; (Informação 4)

Manifestação da Infraero:
“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.
Em 28/2/2013, por meio do Memorando n° 4171/DTAD/2013, informou que
o TC 0031-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.

Análise da Equipe de Auditoria:
Apesar dos esforços da Unidade, ainda não foi obtida a outorga. Fica mantida a
recomendação.

RECOMENDAÇÃO OO)
“Promover a revisão da Política de Informação e Comunicação da Infraero
– PSIC, na forma estabelecida no PETI 2009-2013”; (Informação 5)

Manifestação da Infraero:
“A revisão referente à segurança de tecnologia da informação foi realizada
por meio da elaboração da NI 3.10 (SIN) – Segurança de Tecnologia da
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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 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.
Prazo de implementação: Em vigor.

Análise da Equipe de Auditoria:
A recomendação foi atendida.

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

Manifestação da Infraero:
“As cláusulas propostas pelo Grupo de Trabalho foram inseridas nos editais
da Infraero e já estão sendo aplicadas, conforme CF CIRC. Nº 24863/DALC/2012
- (Anexo 14)”
Prazo de implementação: Implementado.

Análise da Equipe de Auditoria:
A recomendação foi atendida.

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)”;
(Informação 6)

Manifestação da Infraero:
“Priorizar a Fiscalização para contratos de elaboração de projetos, por
meio de equipe de profissionais orgânicos.
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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. (Vide CF Nº 25211/DTEP/2012), de 27 de
agosto de 2012, em anexo.”
Prazo de implementação: imediato

Análise da Equipe de Auditoria:
Acatamos a justificativa, no entanto, essa recomendação deverá ser monitorada
nos próximos trabalhos de auditoria.

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”.

Manifestação da Infraero:
“Atendimento efetuado por meio do AA nº 3723/DA/2012, de 08/11/2012,
item 2 – (Anexo 20):
“2. Renovar orientação no sentido de que as ações relacionadas aos
empreendimentos PAC/COPA devem receber tratamento prioritário, cabendo à
unidade organizacional requisitante/interessada, no encaminhamento dos
elementos indispensáveis à instauração da contratação [subitem 11.1.1 da NI –
6.01/E (LCT)], identificar os processos correlatos aos empreendimentos por ele
abrangidos”.
Prazo de implementação: Implementado

Análise da Equipe de Auditoria:
A recomendação foi atendida.

RECOMENDAÇÃO TT)
A Recomendação já foi atendida no Relatório.

RECOMENDAÇÃO UU)
“Adotar medidas para assegurar a adequação da capacidade dos
aeroportos em situação crítica, mencionados no parágrafo 13 da Nota Técnica
(MR) Nº 38/2012 COAUD/CISET/SG-PR”; (Informação 6)

Manifestação da Infraero:
“1) Aeroporto de Campo Grande
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a) Nova área terminal: Requisitos operacionais de novo Terminal de
Passageiros e nova área de movimento (pistas e pátios) elaborados, mas valor
orçado para o empreendimento está acima do esperado. Estudo de Viabilidade
Econômica em elaboração pela Superintendência de Controladoria com prazo de
entrega ate 23 /11/2012.
Prazo de implementação: Estudo de Viabilidade Econômica com entrega
pela Superintendência de Controladoria até 23/11/2012. O prazo será estabelecido
após a aprovação do estudo.
2)

Aeroporto de Imperatriz

a) Ampliação de embarque em agosto de 2012: de 102 m² para 245 m².
Ampliação do Desembarque de 54m² para 241m². Reforma do saguão com término
para Dezembro de 2012. Capacidade passa de 324.000 passageiros anuais para
1,6 milhão de passageiros anuais. Demanda anual em 2011: 269.697 passageiros,
previsão para 2014: 392.139 passageiros.
Prazo de implementação: Dezembro de 2012.
3)

Aeroporto de Juazeiro

a) Ampliação de capacidade do Terminal de Passageiros – obra
paralisada em junho/2012. Prevista recontratação até o final de novembro de
2012.
Prazo de implementação: Previsão: 28 de fevereiro de 2013.
b) Ampliação da área de movimento (pátio e pistas de táxi de acesso ao
pátio) – o Estudo Conceitual já foi elaborado na área de Planejamento de
Engenharia, mas devido ao seu alto custo, esta área da Empresa apresentou as
diversas alternativas à área técnica da Comissão de Planejamento Estratégico
para definição das diretrizes e proposta mais adequada, a ser apresentada à
Diretoria Executiva.
Prazo de implementação: Definição por parte da Comissão de Planejamento
Estratégico até 15 de Dezembro de 2012.
4)

Aeroporto de Navegantes

a) Desapropriação das áreas necessárias para realização do
empreendimento (ampliação de Terminal de Passageiros, sistema de pistas e
pátios) em negociação com o Estado/Prefeitura.
Prazo de implementação: Avaliação das áreas a serem desapropriadas até
março de 2013 por parte da área financeira.
5)

Aeroporto de Macaé

a) Implantação de novo Terminal de Passageiros – obra contratada em
junho de 2012, porém em processo de rescisão contratual por problemas com a
contratada. Nova contratação será feita assim que o processo for finalizado.
Prazo de implementação: A ser definido em função da recontratação após
rescisão do atual contrato.
6)

Aeroporto de São José dos Campos

a) Memorial de Requisitos Operacionais de Infraestrutura para ampliação
do Terminal de Passageiros atual em avaliação pela área de engenharia da
Regional São Paulo, com previsão de envio à área de Planejamento de Engenharia
até 03/12/2012. Após isso será elaborado o cronograma de ação.
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Prazo de implementação: 03/12/2012.
b) Novo Terminal de Passageiros depende da definição do zoneamento
civil/militar do aeroporto, em discussão na Secretaria de Aviação Civil da
Presidencia da República (SAC-PR) junto ao Estado Maior da Aeronáutica
(EMAER).
Prazo de implementação: A ser definido pela Secretaria de Aviação Civil da
Presidencia da República (SAC-PR) junto ao Estado Maior da Aeronáutica
(EMAER).
Em 26/2/2013, por meio do Memorando n° 3910/DOPL/2013, foi informado
que 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.”

Manifestação da Infraero Após o Relatório Preliminar:
Por meio do documento anexo ao Ofício nº 11994/PRAI(AIPD)/2013, de
23/9/2013, a Unidade informou que:
1)

Aeroporto de Campo Grande

Manifestação – DPGP:
a) O Estudo de Viabilidade Econômica foi concluído em 18/09/2013. Será
analisado e avaliado o impacto no planejamento do empreendimento para
subsidiar a análise da Diretoria Executiva.
2)

Aeroporto de Imperatriz

Manifestação – DPGP:
a) Ampliação com Módulos Estruturado – MOP – concluída.
Demanda 2012 = 323.940 passageiros/ano (Dados Superintendência de
Desenvolvimento Aeroportuário – DPDR de 10/09/2013)
Ganho de Capacidade (TPS+MOP): 12h/d x 300d/abi = Previsão de
aproximadamente 2.170.500 passageiros/ano (Dados Superintendência de
Desenvolvimento Aeroportuário – DPDR de 14/05/2013)
3)

Aeroporto de Juazeiro

a) Ampliação de capacidade do Terminal de Passageiros – obra
paralisada em junho/2012. Prevista recontratação até o final de novembro de
2012.
Prazo de implementação: Previsão: 28 de fevereiro de 2013.
Manifestação – DPGP:
a) Dados do contrato:
Contrato: TC Nº 0023-EG/2013/0113;
Data de início: 06/05/2013;
Duração inicial: 190 (cento e noventa) dias consecutivos (incluindo 90 dias
de recebimento definitivo);
Nº ordem de serviço: 004/EGNE/2013;
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Valor Global: R$ 2.109.553,25 (Dois milhões, cento e nove mil, quinhentos
e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos);
Empresa: Life Construtora e projetos LTDA
Status da obra:
Contrato Suspenso: até 26/08/2013;
Retomada da obra: 27/08/2013
Data de término da execução dos serviços após suspenção: 28/08/2013;
Data de término contratual inicialmente após suspenção: 26/11/2013;
Acréscimo de prazo no 1º T.A.: 70 (sessenta) dias consecutivos:
Prazo de execução dos serviços após 1º T.A.: 170 (cento e sessenta) dias
consecutivos;
Prazo para recebimento dos serviços após 1º T.A.: 90 (noventa) dias
consecutivos (sem alteração);
Data de término da execução dos serviços após 1º T.A.: 06/11/2013;
Data de término contratual após 1º T.A.: 04/02/2014;
Dados adicionais:
Demanda 2012 = 451.087 passageiros/ano (Dados Superintendência de
Desenvolvimento Aeroportuário – DPDR de 10/09/2013)
Ganho de Capacidade 9TPS + MOP): 12/d x 300 d/ano = Previsão de
aproximadamente 952.500 passageiros/ano (Dados Superintendência de
Desenvolvimento Aeroportuário – DPDR de 06/07/2012).
b) Ampliação da área de movimento (pátio e pistas de táxi de acesso ao
pátio) – o Estudo Conceitual já foi elaborado na área de Planejamento de
Engenharia, mas devido ao seu alto custo, esta área da Empresa apresentou as
diversas alternativas à área técnica da Comissão de Planejamento Estratégico
para definição das diretrizes e proposta mais adequada, a ser apresentada à
Diretoria Executiva.
Prazo de implementação: Definição por parte da Comissão de Planejamento
Estratégico até 15 de Dezembro de 2012.
Manifestação – DPGP:
Em função da execução da ampliação do Terminal de Passageiros com a
construção do Módulo Operacional, o planejamento do empreendimento será
reavaliado. Não há definição de prazo no momento.
4)

Aeroporto de Navegantes

a) Desapropriação das áreas necessárias para realização do
empreendimento (ampliação de Terminal de Passageiros, sistema de pistas e
pátios) em negociação com o Estado/Prefeitura.
Prazo de implementação: Avaliação das áreas a serem desapropriadas até
março de 2013 por parte da área financeira.
Manifestação – DPGP:
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a) O acordo com o Estado/Prefeitura ainda não foi firmado e ainda não
foram feitas as análises das áreas a serem desapropriadas.
5)

Aeroporto de Macaé

a) Implantação de novo Terminal de Passageiros – obra contratada em
junho de 2012, porém em processo de rescisão contratual por problemas com a
contratada. Nova contratação será feita assim que o processo for finalizado.
Prazo de implementação: A ser definido em função da recontratação após
rescisão do atual contrato.
Manifestação – DPGP:
a) O processo foi homologado no dia 30/08/2013 e o contrato foi enviado
para ser assinado em 18/09/2013. O prazo de vigência da execução será de 25
meses, após a emissão da ordem de serviço.
6)

Aeroporto de São José dos Campos

a) Memorial de Requisitos Operacionais de Infraestrutura para ampliação
do Terminal de Passageiros atual em avaliação pela área de engenharia da
Regional São Paulo, com previsão de envio à área de Planejamento de Engenharia
até 03/12/2012. Após isso será elaborado o cronograma de ação.
Prazo de implementação: 03/12/2012.
Manifestação – DPGP:
Contrato: homologado em 20/06/2013;
Contratado: consórcio TECMAN/MPE (TC Nº 0019-EG/2013/0149);
Ordem de Serviço: emitida em 05/07/2013;
Início da execução: 05/07/2013;
Término da execução: 01/04/2014;
Termo de Recebimento: 02.04.2014 à 30/06/2014;
Valor: R$ 16.685.091,38;
Informações adicionais:
Esteiras: Item 60.276 do Plano de Ação – As esteiras para despacho de
bagagem, já estão contratadas e os carrosséis de restituição de bagagem estão em
fase de finalização do Termo de Referência, tendo em vista a alteração do projeto,
Item gerenciado pelo MNSP.
Balcões: Item 60.276 do Plano de Ação – Processo em fase de licitação
através do Pregão Nº 061/ADSP-4/SRSP/2013, com abertura prevista para
30.09.2013.
Estacionamento: Item 61.994 – Processo em fase de finalização de
Orçamento Estimativo.
Remoção da Área Administrativa: Item 62.012 do Plano de Ação – Processo
em fase de licitação através do Pregão Nº 059/ADSP-4/SRSP/2013, com abertura
prevista para 27.09.2013;
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b) Novo Terminal de Passageiros depende da definição do zoneamento
civil/militar do aeroporto, em discussão na Secretaria de Aviação Civil da
Presidencia da República (SAC-PR) junto ao Estado Maior da Aeronáutica
(EMAER).
Prazo de implementação: A ser definido pela Secretaria de Aviação Civil da
Presidencia da República (SAC-PR) junto ao Estado Maior da Aeronáutica
(EMAER).
Manifestação – DPGP:
Novo Terminal de Passageiros depende da definição do zoneamento
civil/militar do aeroporto, em discussão na Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República (SAC-PR) junto ao Estado Maior da Aeronáutica
(EMAER).

Análise Final da Equipe de Auditoria:
Apesar dos esforços da unidade, a situação ainda continua crítica. Permanece a
pendência.
Análise da Equipe de Auditoria:
Apesar dos esforços da Unidade, as medidas ainda não apresentaram
resultados. Fica mantida a recomendação.

RECOMENDAÇÃO VV)
Recomendação já atendida.

RECOMENDAÇÃO XX)
“Iniciar procedimento judicial para recuperação dos valores apurados por
meio da sindicância 4/Sede/2010, tal qual informado no item 2.II da CF nº
25413/DJ/2012, de 28/8/2012”. (Informação 6).

Manifestação da Infraero:
“Ação de improbidade administrativa por lesão ao erário, proposta em 26 de
setembro de 2012 (processo nº 0044908-56.2012.4.02.5101), perante a 7ª Vara da
Justiça Federal do Rio de janeiro, de acordo com petição anexa.”

Análise da Equipe de Auditoria:
A recomendação foi atendida.
2) Relatório de Auditoria de Monitoramento n° 1/2012, datado de 11/7/2012 –
CISET/PR
RECOMENDAÇÃO
1.
Revisar
as
normas
internas que tratam da concessão
de uso de áreas comerciais em

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
Informações prestadas pela área gestora:
... a DCNC promoverá os estudos necessários para o
aprimoramento e/ou desenvolvimento de sistemática de
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aeroportos, de forma a estabelecer
uma sistemática eficaz para
avaliação dos preços específicos
que constarão nos editais.
2.
Criar metodologia que
permita
uniformizar
as
porcentagens sobre o faturamento
de lojas francas a serem
repassadas à Infraero como
variáveis adicionais, tendo em
vista que foram definidas quatro
porcentagens diferentes sobre
mercadorias estrangeiras nos três
processos licitatórios analisados
para instalação de lojas francas.

3.
Reavaliar os contratos
comerciais
vigentes,
particularmente os firmados há
mais de três anos, a fim de
verificar a possibilidade de
pleitear revisão do equilíbrio das
cláusulas a seu favor, caso tenham
ocorrido fatos imprevistos, como
crescimento
do
fluxo
de
passageiros acima do que se
previa a época em que foram
firmados.

4.
Atualizar
a
Norma
Infraero 8.04 (ADP), adequando
os itens 26 e 27 à Norma
Brasileira NBR 14653-1, no que
diz respeito à especificação das
avaliações.

5.
Formalizar, de imediato,
convênio para regularização do
espaço ocupado pela Caixa
Econômica Federal no Aeroporto
Internacional
Juscelino
Kubitschek, ou licitar a ocupação
da área.
6.
Ao relançar a licitação
para a cessão das áreas medindo
205.803 m², localizadas no

precificação das áreas que serão concedidas. As normas
internas que tratam da concessão de uso de áreas
comerciais em aeroportos já estão em franco processo de
revisão...
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Informações prestadas pela área gestora:
... será avaliada a necessidade de uniformização dos
percentuais sobre faturamento das lojas francas, no bojo
dos estudos em curso visando garantir a perfeita aderência
da recomendação e a uniformidade dos procedimentos
adotados pela Infraero.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Informações prestadas pela área gestora:
O crescimento de passageiros além dos patamares previstos
é um fator que pode vir a justificar o reequilíbrio. Contudo,
por tratar-se de métrica sazonal, entende como temerária
pela possibilidade de precedente inverso, podendo a
Infraero vir a sofrer efeito financeiro contrário.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Análise da equipe da CISET/SG-PR constante do
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº
5/2012:
Está correta a preocupação da DCNC. Ainda assim,
entendemos que a recomendação possa ser aplicada nos
casos em que o desequilíbrio estiver inconteste, por
exemplo, quando houver significativo crescimento
acumulado em sucessivos períodos anuais.
A respeito das parcelas variáveis, os exames amostrais
evidenciaram que tal instrumento tem se mostrado inócuo.
Isso porque os preços mínimos obtidos nas licitações têm
sido muito superiores à soma das parcelas fixas e variáveis,
predominando constantemente.
Informações prestadas pela área gestora:
Com o objetivo de atendimento às recomendações
apontadas
no
Relatório de
Monitoramento
nº
01/2012/COAUD/CISET/SG-PR, resultante da ação de
controle de monitoramento desenvolvida pela Secretaria de
Controle Interno da Presidência da República – CISET/SGPR, no que se refere à atualização da Norma Infraero 8.04
(ADP), adequando os itens 26 e 27 à Norma Brasileira NBR
14653-1, no que diz respeito à especificação das avaliações,
encaminhamos à V.Sa. cópia da CF nº 22183/DFCT(CTPA)
dirigida à Superintendência de Planejamento e Gestão,
solicitando as adequações da referida Norma da Infraero.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Em atendimento.

Sob análise
Diretoria
Comercial.

da

Em atendimento.

Informações prestadas pela área gestora:
A regularização da área atualmente ocupada pela CEF se
dará por prévio procedimento licitatório. A orientação de
realizar o procedimento foi encaminhado à Dependência.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Em atendimento.

Informações prestadas pela área gestora:
Para a definição dos preços e prazos para concessão de
áreas para implantação do Aeroporto Industrial, a Infraero

Em atendimento.
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Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, destinadas à administração
e exploração comercial de
condomínio industrial logístico
concernente
ao
aeroporto
industrial e centro empresarial
logístico, bem como quaisquer
outras licitações de concessões
com
investimentos,
realizar,
previamente,
estudo
de
viabilidade na forma da NI 24.03
(CNT), considerando o valor de
investimento, a projeção de
receitas e despesas, os tributos e
as fontes de financiamento.

utilizará o estudo de viabilidade econômico-financeira EVE, cedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais ... em
função do Acordo de Cooperação Técnica nº
001/2012/0001.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Análise da equipe da CISET/SG-PR constante do
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº
5/2012:
Nos termos da NI – 24.03, a terceirização da elaboração e
estudos de viabilidade não é admitida:
“14 - Compete à Superintendência de Controladoria
(DFCT) e às Gerências Financeiras, das Regionais e
dos Aeroportos Vinculados à Sede, a execução dos
trabalhos de elaboração, análise e emissão do EVE.
15 - Serão elaborados pela Superintendência de
Controladoria (DFCT), os estudos de projetos que se
iniciarem na própria Sede e aqueles iniciados fora da
Sede, com valor de investimento superior a R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
15.1 - As Gerências Financeiras, das Regionais e dos
Aeroportos Vinculados a Sede, são responsáveis pela
elaboração dos demais estudos”. (grifos nossos)
O normativo prevê, ainda, a participação de diversas áreas
da Empresa no estudo:
“17 - Na elaboração de EVE e de Estudos de PréViabilidade de Projetos de Grande Vulto de
Terminais de Passageiros (TPS), Terminais de
Logística de Carga Aérea (TECA) e Edifício
Garagem (EDG), considerando a responsabilidade e
competência de cada área em relação ao projeto,
compete enviar:
17.1 - Superintendência de Estudos e Projetos
(DEEP) ou a que vier lhe suceder, responsável pelas
informações referentes ao projeto e às obras de
engenharia: (...)”;
17.2 - Superintendência de Planejamento de
Operações (DOPL) ou a que vier lhe suceder,
responsável pelas informações de natureza
operacional do projeto: (...)”;
17.3 - Superintendência de Gestão Operacional
(DOGP), ou a que vier lhe suceder, responsável pelas
informações de natureza operacional do projeto:
(...)”;
17.4 - Superintendência de Meio Ambiente e Energia
(DEME), ou a que vier lhe suceder, responsável pelas
informações referentes às questões ambientais dos
projetos: (...)”;
17.5 - Superintendência de Relações Comerciais
(DCRC), ou a que vier lhe suceder, responsável pelas
informações de natureza mercadológica do projeto:
(...)”;
17.6 - Superintendência de Logística de Carga
(DCLC), ou a que vier lhe suceder, responsável pelas
informações referentes à atividade de logística de
carga aérea do projetos: (...)”;
18 - Especificamente, para os Estudos de Projetos de
Investimentos de Concessionários, a área interessada
encaminhará à área responsável pela elaboração dos
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Estudos, os possíveis investimentos e as projeções dos
custos, pelo período conforme o subitem 9.3,
referentes à implantação das alternativas a serem
comparadas”.
Dessa forma, consideramos que a solução apresentada pela
Infraero – uso de EVE cedido pelo Governo do Estado e de
autoria de empresa terceirizada por aquele ente - não
atende à recomendação, pois, conforme estabelecem os
dispositivos da NI – 24.03 acima mencionados, o estudo
deve ser elaborado organicamente. A recomendação fica
mantida.
7.
Especificamente sobre
o relançamento da licitação do
aeroporto industrial, realizar
pesquisas não só com empresas
interessadas em administrar o
condomínio industrial e o centro
comercial logístico, mas também
com indústrias exportadoras e
outras localizadas próximo ao
Aeroporto de Confins que se
mostrem
dispostas
a
se
estabelecer e funcionar nas áreas
licitadas.

Informações prestadas pela área gestora:
A sugestão será acolhida. Não obstante a Infraero vem
cumprindo os princípios administrativos da publicidade e
da ampla divulgação em jornais de grande circulação local,
bem como a prospecção antecipada de potenciais
interessados pelo projeto.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Em atendimento.

8.
Para as concessões de
uso enquadradas na alínea f do
item 11.1 da NI 13.03 (COM),
aferir, previamente ao lançamento
dos editais, a condição “cujos
montante de dispêndios do
concessionário para adequação
da área (não amortizáveis)
justifique o prazo”, mediante
realização
de
estudo
que
comprove ao prazo necessário
para retorno dos dispêndios,
considerando a estimativa de
receitas a serem auferidas.

Informações prestadas pela área gestora:
Os critérios para dimensionamento de prazo observam
dentre outros quesitos as condições físicas da área,
dimensão e tipo de atividade comercial, sendo segmentado
conforme item 11.1 da NI 13.03 (COM). Desta forma,
alertamos que a relação do custo benefício a suportar a
presente orientação tornaria o procedimento inviável,
considerando o prazo, custo e resultados esperados,
presente que atualmente possuímos cerca de 5.408
contratos.Do exposto, entendemos salutar realizar
melhoramentos na redação da referida norma, como forma
de elidir entendimentos duvidosos ou prejudiciais para sua
aplicação.
O Estudo de Viabilidade Econômica Financeira (EVE) em
processos de concessões de uso de áreas com investimento
reversível ao patrimônio da União visa avaliar a
rentabilidade, o retorno econômico e o prazo de
recuperação dos investimentos.
(...)
Desta forma, a elaboração do EVE justifica-se para
apuração do prazo de amortização dos investimentos que
impliquem na elaboração de benefícios permanentes e que,
ao término do contrato, sejam revertidas ao patrimônio da
União, nos termos do § 1º, do art. 14, do Regulamento de
Licitações e Contratos da Infraero – RLCI.
Análise da equipe da CISET/SG-PR constante do
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº
5/2012:
Não foram apresentados novos elementos que alterassem
nosso entendimento. Quanto à relação custo-benefício,
observa-se que os valores obtidos em novas licitações têmse mostrado crescentes no tempo. Assim, prazos
excessivamente elásticos podem não necessariamente ser a
melhor opção para Infraero, que poderia, em alguns casos,
auferir melhores resultados com uma maior rotatividade dos

Sob análise
Diretoria
Comercial.
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9.
Aprimorar
os
mecanismos de controle das
vendas
dos
concessionários
comerciais
cujos
contratos
estipulem preços com parcela
variável
em
função
do
faturamento.
Unificar
a
metodologia de acompanhamento
em toda a empresa, garantir que
todos
os
contratos
sejam
fiscalizados e fundamentar o
acompanhamento não apenas da
análise documental, mas também
em verificações físicas.

10.
Finalizar, o mais breve
possível, a implantação do
sistema GEST em todos os
aeroportos com estacionamento
sob gestão da Infraero.
11.
Finalizar, o mais breve
possível, a codificação (mix
comercial) de todos os aeroportos
com áreas concedidas pela
Infraero.
12.
Exigir
do
concessionário RA Catering Ltda.
a apresentação, de imediato, de
apólices de seguro que atendam às
exigências das cláusulas 14.5 e
14.7
dos
contratos
nº
02.2010.002.0019
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.
13.
Adotar
medidas
apuratórias relativamente
ao

contratos. Mantemos a recomendação em epígrafe.
Informações prestadas pela área gestora:
... a Infraero tem adotado medidas para o aprimoramento
dos mecanismos de controle das vendas dos concessionários
comerciais cujos contratos estipulem preços com parcela
variável em função do faturamento. Um exemplo é a revisão
dos contratos de concessão de uso de área para que
contemplem cláusulas mais rígidas a fim de corrigir
possíveis generalidades contratuais que inviabilizem o
controle das vendas. O novo modelo está vigente desde
agosto de 2011.
... estamos concluindo nesta data [3/8/2012] Curso de
Arrecadação e Cobrança Comercial & Fiscalização de
Faturamento de Concessionários para empregados de todas
as Superintendências Regionais. Esses fatos corroboram a
consciência da Infraero no sentido de aprimorar a atividade
em comento.
A unificação da metodologia de acompanhamento em toda a
empresa está em vias de concretização uma vez que a NI
5.10 (FIN) está em período final de aprovação.
A fiscalização total dos contratos que possuem parte
variável em função do faturamento é o objetivo desta
Superintendência, entretanto, como já mencionado, para
que esse objetivo seja alcançado é necessário um período de
2 anos.
A análise do acompanhamento do faturamento bruto dos
concessionários não é realizada apenas na análise
documental como informado no Relatório 1/2012 da CISET,
pois como já mencionado ... há sim evidências de que
ocorram os dois tipos de fiscalização.
(CFs nº 21853 e 22388/DFFI(FITC)/2012, de 31/7 e
3/8/2012).
Informações prestadas pela área gestora:
A Infraero está empenhada na implantação do Sistema Gest
nos aeroportos que possuem a comercialização da atividade.
Em julho de 2012 foi implantado no Aeroporto de Brasília.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012.
Informações prestadas pela área gestora:
Os procedimentos já foram finalizados em praticamente
todos os aeroportos da rede, restando apenas alguns
aeroportos da Regional São Paulo, que estão em fase final de
implementação.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Em atendimento.

Em atendimento.

Em atendimento.

Informações prestadas pela área gestora:
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).

Atendida
conforme exarado
pela CISET/SGPR no Relatório
de
Auditoria
N°5/2012,
uqe
tratou
da
avaliação
da
Gestão 2011.

Informações prestadas pela área gestora:
O assunto será encaminhado à Diretoria Jurídica para

Em atendimento.
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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.
14.
Revisar o normativo
interno NI 13.03 (COM), de
forma a adequar seu item 15.2 ao
art. 65 da Lei nº 8.666/93,
deixando de fixar um período
determinado
para
restabelecimento do equilíbrio dos
contratos.
15.
Incluir
o
Concessionário como signatário
dos termos de apostilamento nº 1
aos contratos 02.2010.002.0019 e
02.2010.002.0020.

instrução, consoante atribuições da Superintendência de
Corregedoria-Geral.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Informações prestadas pela área gestora:
Sugestão em andamento. A referida Norma Interna não mais
contemplará tal condição.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Em atendimento.

Informações prestadas pela área gestora:
Recomendação será acatada.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Em atendimento.

16.
Ao
ser
relançada
licitação para o mesmo objeto da
Concorrência
nº
013/ADSE/SBCF/2011, abster-se
de incluir cláusulas isentando o
pagamento ou permitindo a
redução em percentual superior ao
fixado ao subitem 16.1.2 da
Norma da Infraero nº 13.3
(COM).

Informações prestadas pela área gestora:
A Infraero está utilizando o estudo de viabilidade
econômico-financeira, cedido pelo Governo do Estado de
Minas Gerais, conforme previsto no Acordo de Cooperação
Técnica nº 001/2012/0001, para definição dos preços e
prazos para realização de concessão de área com vista à
implantação do Aeroporto Industrial. A norma será
adequada para prever as situações excepcionais e os limites
de competência.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Análise da equipe da CISET/SG-PR constante do
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº
5/2012:
Consoante às razões expostas na análise da manifestação à
Recomendação nº 6, entendemos que o EVE deva ser
elaborado organicamente. Fica mantida a recomendação .

Sob análise
Diretoria
Comercial.

17.
Fixar prazo para que a
Dufry do Brasil Duty Free Shop
Ltda. passe a apresentar em
separado os dados dos contratos
nº
02.2011.002.0006
e
02.2008.002.2007, relativos a
duas áreas no Aeroporto de
Brasília unidas em uma única
loja.

Informações prestadas pela área gestora:
O concessionário já apresenta faturamento separadamente
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).

Atendida.

18.
Rever os normativos
internos com a intenção de
eliminar possíveis dispositivos
que
vão
de
encontro
a
regulamentos de hierarquia legal
superior.

Informações prestadas pela área gestora:
As normas internas que tratam da 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).

Em atendimento.

19.
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

Informações prestadas pela área gestora:
A Infraero já estipulou regras para inibir a concentração de
empresas/grupos de um mesmo segmento (AA N°
3196/DC/2011 encaminhado à CISET/SG-PR).
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Atendida.
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detenha a concessão de algum
deles, no mesmo terminal,
evitando situação de concentração
comercial que prejudique a
modicidade de preços.
20.
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.

Informações prestadas pela área gestora:
Proposta aceita. A DCNC avaliará a possibilidade de uso
Pregão Internacional para a atividade em questão.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).

Em atendimento.

Relatório contempla a ação de controle de monitoramento sobre as licitações
realizadas pela Empresa no exercício de 2011 e sobre a execução dos contratos vigentes
nesse mesmo exercício. Escopo: verificação da legalidade dos processos de contratação,
dos contratos firmados, além da análise de custos de contrato de obras e serviços.
Posição em janeiro/2013.
3) Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011 datado de 23/1/2012 – CISET/PR
O Relatório teve como escopo o exame dos processos relacionados às obras e
projetos de reforma e/ou ampliação de aeroportos constantes da Matriz de
Responsabilidades, para a COPA2014, e se propôs a avaliar a eficácia dos processos, ou
seja, o cumprimento das metas estabelecidas, dentro dos respectivos prazos.

RECOMENDAÇÃO
A) Criação de sistema de informação integrado
para a gestão dos empreendimentos. Ao
implementar essa ação, a empresa deve adotar
cuidados para evitar que o processo de
desenvolvimento ou customização comprometa o
andamento das atividades. Deve, ainda, coordenálo com a reestruturação da empresa que decorrerá
do processo de concessão dos aeroportos.
B) Regulamentação do papel do líder do
empreendimento, contendo pelo menos os
seguintes requisitos: atos formais de designação;
formulação de normas detalhadas de suas
atribuições; nível de competência para condução
do processo, de forma a lhe conferir autonomia
compatível com sua missão.
C) Designação de empregados para a função de
líder de empreendimento em nível hierárquico
com autonomia compatível com as atribuições no mínimo superintendente regional. Isso se
justifica pelo fato do líder ser mais um agente
facilitador do que executor.

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
Informações prestadas pela área gestora:
Entendemos que as recomendações ... serão
atendidas com o desenvolvimento dos trabalhos
em fase final de contratação como a FDTE –
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico
da Engenharia, com previsão para início de
Janeiro/2012, cujo escopo abrange a implantação
de metodologia de gestão baseada na filosofia do
PMI (Project Management Institute). Nesse
contexto, serão implantados Escritórios de
Projetos (PMO – Project Management Office) na
Sede e nas Superintendências ou Gerências
Temporárias de Empreendimentos (STs e GTs),
localizadas nos aeroportos onde serão
desenvolvidos os empreendimentos considerados
estratégicos pela Empresa e pelo Governo
Federal, aí incluídos aqueles localizados nas
cidades-sedes da Copa Fifa 2014.
Essa filosofia prevê a padronização de
procedimentos e a troca sistematizada de
informações entre esse PMO, bem como a sua
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D) Implementação de ações efetivas para
assegurar uma maior estabilidade dos requisitos
dos empreendimentos ao longo do processo de
elaboração dos projetos e execução das obras, de
modo a evitar alterações de escopo ou de
características importantes, que impliquem no
reinício dos trabalhos ou ampliação dos prazos de
conclusão.
E) Maior acompanhamento, pela DT, no tocante
ao andamento das ações conduzidas pelas GTs,
atuando prioritariamente nos empreendimentos
que apresentam cronogramas com maiores atrasos,
num sistema consolidado de informações e
permanentemente atualizado.
F) Segunda parte: ...(Otimizar a coordenação de
prazos entre diversas etapas ou contratos de um
mesmo empreendimento: obras e apoio à
fiscalização, projeto executivo e obras, obras e
aquisição de mobiliários e equipamentos. Embora
cada empreendimento devesse seguir um plano
mestre, como o seu acompanhamento não ocorre a
contento , tornou-se difícil a sua certificação
segundo os padrões pré-definidos.
G) A empresa deve coordenar melhor as ações, de
modo a observar o “caminho crítico” na sequência
de etapas e atividades, evitando que determinado
procedimento se inicie sem que outro, do qual
dependa, esteja concluído.
H) Deve também focar sua política na conclusão
dos empreendimentos no menor prazo possível,
evitando fazer com que procedimentos a eles
relacionados fiquem suspensos por motivos
outros que não a melhor sequência de etapas
possível, visando concluir o empreendimento no
menor lapso de tempo.

I) Adoção de sistemática de integração técnica
entre as áreas de projeto e obra, já que toda a parte
de planejamento ficou subordinada à DT, e a
execução à DE.

disponibilização aos stakeholders, por meio de
solução(ões) que deverá(ão) interagir e ser
integrada(s) aos demais sistemas em uso na
Infraero, permitindo um acompanhamento pari
passu do cronograma dos empreendimentos e,
consequentemente, uma atuação oportuna e
eficiente da administração em todo o processo
(planejamento, licitações, contratações, projetos,
obras, entrega de mobiliários e equipamentos
etc.), de modo a evitar/minimizar atrasos que
possam comprometer a sua realização plena e
tempestiva.
Estão previstos, também, nesse trabalho o
diagnóstico e, se pertinente, a redefinição dos
processos necessários à realização dos
empreendimentos, incluindo aqueles conduzidos
pelas áreas que interfaceiam com o Sistema de
Engenharia da Infraero, como, por exemplo, a
Diretoria de Aeroportos e a Diretoria Comercial,
de modo geral as principais demandantes, a
Diretoria de Administração, responsável pela
realização das licitações e contratações, e a
Diretoria Jurídica, além das 8 Superintendências
Regionais, que dão suporte administrativo e
jurídico às STs e GTs.
Área responsável: DTAS

Informações prestadas pela área gestora:
Na estrutura organizacional aprovada e em
implantação na Infraero, foi criada a
Superintendência
de
Planejamento
de
Empreendimentos – DTPE, em cuja estrutura foi
agregada a antiga Gerência de Planejamento de
Engenharia e Meio Ambiente – DEPL, a qual
aliás, não consta da Figura 2- Estrutura da DE
antes da IP N° 171/DA/2011 – pág. 19 do
Relatório em comento -, e uma nova gerência, a
Gerência de Acompanhamento – PEAC, com duas
Coordenações: de Informações Gerencias,
oriunda da DEPL e de Acompanhamento de todo
o desenrolar dos empreendimentos, desde a
concepção inicial até sua entrada em operação.
Na estrutura da Diretoria de Engenharia – DE,
também em implantação, foi prevista a criação da
Gerência de Acompanhamento – DEAO, com duas
Coordenações: de Acompanhamento dos Eventos
dos Empreendimentos e de Informações
Gerenciais. Essa Gerência ficará responsável por
manter a DTPE/PEAC informada sobre o
andamento das obras dos Empreendimentos.
A implantação plena dessas duas unidades
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J) Participação dos órgãos externos que têm áreas
dentro dos aeroportos (PF, ANVISA, Receita,
Ministério da Agricultura) na definição dos
requisitos, de modo a minimizar os problemas
quando da aprovação do projeto básico pelos
mesmos, formalizando as definições ainda na
etapa de planejamento, com o compromisso de
manutenção, de modo a minimizar as frequentes
alterações durante as etapas posteriores.

K) Reformular a política de estipulação de multas
para os novos contratos, de modo a conferir maior
efetividade ao instrumento.

administrativas
será
feita
durante
o
desenvolvimento dos trabalhos da FDTE, mais
especificamente, quando da instalação dos PMO
na Sede e nas STs e GTs.
Área responsável: DTAS
Informações prestadas pela área gestora:
A definição dos requisitos é formalizada por meio
do MRIE – Memorial de Requisitos Operacionais
da Infraestrutura, inclusive as áreas que deverão
ser destinadas aos órgãos citados, o qual é
construído com base no Manual e Procedimentos
de Planejamento Padrão da DOPL e nas
características
específicas
de
cada
empreendimento. Estas propostas são discutidas e
aprovadas por todos os Superintendentes da DO e
pelo Diretor de Aeroportos.
Após esta aprovação, o MRIE é enviado a
Superintendência
de
Planejamento
dos
Empreendimentos
da
Diretoria
de
Empreendimento – DTPE – para a elaboração dos
documentos
técnicos
(Memorial
do
empreendimento) necessários à elaboração dos
Projetos Básicos e Executivos.
As dificuldades/pendências existentes decorrem de
solicitações pontuais locais que divergem dos
padrões estabelecidos pela DOPL.
Informado pela DOPL (CF N° 5462/DOPL/2012,
de 2/3/2012), que “a Infraero deverá incluir esse
assunto nas discussões do âmbito da Comissão
Nacional de Autoridades Aeroportuárias –
CONAERO”.
Áreas responsáveis: DTPE e DO.
Informações prestadas pela área gestora:
Por meio do Ato Administrativo N° 2729/DA/2011,
de 6/10/2011, foi constituído, em Outubro/2011,
um Grupo de Trabalho – GT com o objetivo de
apresentar à Diretoria Executiva “proposta
objetivando a identificação de dispositivos que
proporcionem maior transparência, exatidão e
agilidade nos procedimentos e rotinas a serem
praticados nas contratações, em especial, nos
seguintes casos:
...
3) Cláusulas de Penalidades previstas nos
contratos de obras, serviços de engenharia e
contínuos;
...”
O Grupo apresentou e foram aprovadas pela
Diretoria Executiva, em adição às penalidades já
previstas nas minutas contratuais em uso, as
seguintes propostas, ora em fase de inclusão nos
normativos pela área competente:

Aplicação de multa por atrasos nas
entregas das Garantias de Cumprimento
do Objeto, Riscos de Engenharia e
Responsabilidades Civil e Trabalhistas,
na proporção de 0,10% por dia de atraso,
incidente sobre o valor do contrato;

Para os empreendimentos ligados ao
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L) Ao elaborar editais para contratação de
elaboração de projetos, limitar as exigências de
qualificação técnica às parcelas mais relevantes do
objeto, de forma a aumentar o universo de
empresas aptas a participar do certame.

M) Primeira parte: Ao elaborar termos de
referência para contratação de elaboração de
projetos, adotar especificações precisas e
detalhadas, que possam ser objetivamente
cobradas, de modo a garantir a qualidade dos
produtos apresentados. ...

N) 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

PAC/COPA e outros de valores superior
a R$ 40 milhões, aplicação de multa
moratória na proporção de 0,10 (na 1ª
ocorrência) a 0,40 (para a 4ª ocorrência
no mesmo serviço), incidente sobre o
valor do serviço em atraso;

Aplicação de multa moratória por
atraso no início dos serviços, sendo
0,10% ao dia para atrasos de até 15 dias
e 5% nos atrasos superiores a 15 dias,
sujeito neste caso à rescisão contratual,
ambos incidentes sobre o valor do
contrato;

Aplicação de sanção por atraso em
itens
do
cominho
crítico
do
empreendimento, na proporção de 10%
incidente sobre o valor total da
respectiva parcela (valor previsto para
medição no período).
Área responsável: DTAS
Informações prestadas pela área gestora:
Essa recomendação já foi objeto de ação por parte
da Infraero. Em 2010, foi instituído, por meio da
AA N° 3193/PR/2010, que
“... b) Nas licitações para projetos fica
autorizado que as exigências de
capacidade técnica operacional se
restrinjam a até 50% (cinquenta por
cento) dos itens de maior relevância
técnica e/ou financeira, mediante
inclusão de justificativas no processo por
parte da área requisitante...”.
Área responsável: DTEP
Informações prestadas pela área gestora:
A área de engenharia da Infraero, ao formatar
Termos de Referência para contratação de
projetos, leva em consideração as diretrizes,
critérios e condicionantes referentes a todas as
disciplinas e especialidades envolvidas em
projetos de Arquitetura e Engenharia constantes
dos MCCs – Manuais de Critérios e
Condicionantes,
que
são
documentos
multidisciplinares, elaborados pelo corpo técnico
da DTEP – Superintendência de Estudos e
Projetos – com base em Estudos e Bibliografias
Técnicas Nacionais e Internacionais, como por
exemplo, os Manuais de Planejamento e Projetos
de Aeroportos da OACI – Organização de Aviação
Civil Internacional -, códigos, resoluções e
Normas Brasileira expedidas pela ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Área responsável: DTEP
Informações prestadas pela área gestora:
A regra atual é optar, sempre, pela fiscalização
orgânica, tanto no que se refere a elaboração de
projetos quanto à de obras. Exemplos de
processos em andamento ou recentemente
concluídos; SBSN, SBEG, SBCF, SBFZ, SBGO,
SBVT, SBAR, SBCY, SBGR e SBBR.
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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.

O)
Considerando
a
quantidade
de
empreendimentos
com
pendências
na
concretização das negociações com órgãos
externos que devem ter espaço nos aeroportos (PF,
Receita, Anvisa, Ministério da Agricultura),
promover, se ainda não o fez, uma negociação
institucional com tais órgãos, de modo a facilitar
as negociações ponto a ponto em nível local.

P) Adotar e/ou dar prosseguimento às
providências necessárias à atualização e aprovação
dos planos diretores dos aeroportos

Q) Reforçar a orientação, lançando atos
normativos atualizados, de que os procedimentos
necessários à realização dos empreendimentos
PAC/COPA venham a ter prioridade sobre as
demais demandas. O impacto maior recai sobre o
processo de licitação, pois a área responsável é
externa à estrutura da DT/DE, e, em muitos casos,
as demandas dos empreendimentos acabam
competindo com as prioridades das Regionais.

Entretanto, há que se considerar que, para atender
à grande demanda do momento, a Infraero não
dispõe de equipe técnica suficiente para atuar
diretamente em todos os empreendimentos,
fazendo-se necessária, em alguns casos, a
contratação de Apoio à Fiscalização Orgânica.
A fiscalização contratada se limita à verificação
da conformidade da execução em relação aos
quantitativos e requisitos técnicos exigidos pelo
contrato, ficando as definições estratégicas e de
alterações de escopo, restritas à decisão da
fiscalização orgânica.
Áreas responsáveis: DTEP e DE
Informações prestadas pela área gestora:
O assunto será levado pelos representantes da
Infraero à SAC para sua inclusão na pauta das
próximas reuniões da Conaero – Comissão
Nacional de Autoridades Aeroportuárias -,
responsável pela organização e coordenação das
atividades públicas nos aeroportos, integrada,
dentre outros, por representantes dos órgãos
envolvidos, a quem compete, conforme Decreto n°
7.554/2011:
Art. 3º (...)
III – promover, em conjunto com seus membros e
respeitadas as competências de cada um deles,
alterações, aperfeiçoamentos ou revisões de atos
normativos, procedimentos e rotinas de trabalho que
possam otimizar o fluxo de pessoas e bens e a ocupação
dos espaços físicos nos aeroportos, bem como aumentar
a qualidade, a segurança e a celeridade dos processos
operacionais;
IV – Estabelecer parâmetros de desempenho e padrões
mínimos para órgãos e entidades públicas nos
aeroportos, para o exercício das respectivas
competências, e revisá-los periodicamente;(...)

Áreas responsáveis: DTPE E DO
Informações prestadas pela área gestora:
A
DOPL
encaminhou
CF
CIRC
n°
900/DOPL(PLPD)/2011,
de
12/1/2011,
a
Superintendentes da Sede, das Regionais e dos
Aeroportos, que comunica o programa de
revisão/atualização
dos
Planos
Diretores
Aeroportuários.
Área responsável: DOPL
Informações prestadas pela área gestora:
... os Órgãos de Licitações da Infraero têm sido
orientados no sentido de instaurar Célula de
Aceleração de Processos – CAP para todos os
Empreendimentos relacionados como PAC/COPA.
Este procedimento foi fortalecido com atualização
da NI n° 6.01/E(LCT), que dispõe acerca dos
procedimentos de licitações e contratos da
Infraero, com a inclusão do subitem 11.1.4 da
citada norma, senão vejamos:
“11.1.4 – Para instalação de CAP serão
observados os seguintes procedimentos:
(...)
b)somente podem ser submetidos à CAP processos
inseridos no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e/ou, ainda, os de maior
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relevância e/ou valor expressivo com reflexos
diretos na operacionalidade da Dependência,
mediante avaliação prévia do Diretor da área
interessada, na Sede, e dos Superintendentes
Regionais, nas Regionais;”
Outrossim, recordamos que a alteração do citado
normativo foi amplamente divulgada pela
Superintendência de Planejamento e Gestão –
DAPG, por meio de mensagem eletrônica em
âmbito Nacional.
Área responsável: DALC
Posição em janeiro/2013.

4) Relatório de Auditoria de Gestão nº 080/2010/GEAU/CISET-MD
Plano de Providências Permanente -

Item

Recomendaç
ão Ciset/MD

Manifestação
Infraero

7.3.1.
1

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

A Infraero vem
realizando estudos
visando a melhoria
do
cálculo
da
realização
física
dos investimentos,
uma vez que as
distorções entre os
dados físicos e
financeiros,
apontados
pela
Ciset/MD,
estão
relacionados
a
problemas para os
quais a Infraero
está
buscando
soluções, conforme
quadro abaixo”

Análise

Não
atendida,
conforme
relatado no
item III.II
deste
relatório
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Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD
)/2012) – resposta
ao Relatório de
Auditoria de
Gestão n° 5/2012
(Preliminar)
Ver “Anexo A” da
CF que encaminha
justificativas
ao
Relatório
de
Auditoria de Gestão
nº 05/2012.
O anexo A é a CF
N°
25801/DFCT(CTPI)
/2012, de 31/8/2012
que informa que a
Infraero mantém o
compromisso
de
buscar meios que
possibilitem
a
mensuração
e
acompanhamento
físico das ações, e
que
conforme
tratado em reunião
com a Infraero,
CISET e DEST as
ações de alcance
nacional, que são
formadas por itens
de
investimentos
cuja
mensuração
física é obtida a
partir da unidade de
medida
distintas,
deverão manter a
métrica até então
adotada onde o
realizado físico é

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

Aguardando
resposta da CISET
às
informações
prestadas na CF N°
25801/DFCT(CTPI
)/2012,
de
31/8/2012
encaminhada pela
CF
N°
25764/PRAI(AIPD)
/2012,
de
30/8/2012.
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Item

Recomendaç
ão Ciset/MD

R1

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

R2

SET 2011: “A
recomendaçã
o ainda não
foi atendida
em
sua

Manifestação
Infraero

a) ... “Em relação à
execução física das
ações
orçamentárias,
recebemos
orientação do DEST
de que deve ser
mantida
a
metodologia
utilizada, ou seja,
proporcionalmente
em
relação
ao
financeiro
executado, a qual é
reconhecida
por
aquele Órgão como
a única aplicável ao
Orçamento
de
Investimento
das
Estatais, tendo em
vista não poder
aferir tal percentual
por
critérios
distintos entre as
Unidades
Orçamentárias”...
b) O novo sistema
continua
em
desenvolvimento...
Prazo: fev/2012
c) Recomendação
cumprida
d) Relatório
institucionalizado
na aprovação do
MAGES
de
26/5/2011
e) Site
com
as
informações
da
ficha em operação
desde
19/4/2011.
Endereço
HTTP:/engenharia
a. Ações do tipo
“atividade” serão
discriminadas por
dependência e tipo
no relatório de

Análise

Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD
)/2012) – resposta
ao Relatório de
Auditoria de
Gestão n° 5/2012
(Preliminar)
obtido a partir do
realizado financeiro.

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

Ver “Anexo A” da
CF que encaminha
justificativas
ao
presente Relatório
de Auditoria de
Gestão nº 05/2012 –
Versão Preliminar.

Não
atendida,
conforme
relatado no
item III.II
deste
relatório

Sistema
ainda não
implement
ado,
conforme
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Manifestação
da
Infraero
com
relação ao Sistema
de Planejamento e
Gestão
de
Investimentos
–
SPGI,
em
28/11/2012 (CF N°
35703/PRAI(AIPD)
/2012,
de
28/11/2012:
CF
N°
33797/DATI(TIAN)
/2012,
de
12//11/2012 informa
que estima que parte
principal do sistema
esteja funcional em
ago/2013 e com
prazo
final
em
nov/2013.

COBRAR
DA
DATI
INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS
EM OUT/2013.

Será objeto de
manifestação
no
Plano
de
Providências
Permanente a ser
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Item

Recomendaç
ão Ciset/MD

totalidade,
pois
ainda
não
foi
possível
aferir,
de
forma
sistêmica
e
válida
os
percentuais
físicos
realizados.
Sobre
o
desempenho
na aplicação
dos recursos,
verifica-se
que
as
medidas
implementada
s pelo Gestor
ainda
não
surtiram
os
efeitos
desejados na
melhoria do
desempenho
da Infraero”.

5.1.3

Agilidade
e
eficácia
no
atendimento
às
recomendaçõe
s da PRAI
(Relatório Nº.
04/PRAI(AIO
T) /2009)
Não
foi
apurado
se
houve
prejuízo
à
Empresa e se
foram
adotadas
medidas para
apuração de
responsabilida
de.

Manifestação
Infraero

gestão
b. Prazo
conclusão
sistema 28/2

Análise

informado
para em
do resposta à
solicitação
de
auditoria
nº
20/2012;

A
Equipe
de
Auditoria
não
vislumbrou
a
existência
de
prejuízos para a
INFRAERO.
Em
relação ao item
2.1.5,
aguarda
conclusão
dos
trabalhos, prevista
para 30/6/2012.

O
atendiment
o
à
recomenda
ção
está
em
andamento
.
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Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD
)/2012) – resposta
ao Relatório de
Auditoria de
Gestão n° 5/2012
(Preliminar)
encaminhado
à
CISET-SG-PR até
31/10/2012.

... nos foi informado
à época, pela área
de
orçamento,
quanto a formação
de equipe para
elaboração
do
SINAPI
Aeroportuário (AA
Nº 2036/PR/2009,
de 5/7/2009).
Por este tema ser
crítico
para
a
Infraero foi previsto
no PAINT deste
ano, um trabalho
específico
para
acompanhamento
bem como verificar
a evolução dos
trabalhos que estão
sendo desenvolvidos
junto
à
Caixa
Econômica Federal,

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

Atualizado
em
1/3/2013, por email.
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Item

Recomendaç
ão Ciset/MD

Manifestação
Infraero

Análise

7.2.3.
1g)

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

DOGP
“As pendências dos
17% dos aeroportos
foram
concluídas
referentes
à
conferência
das
discrepâncias
de
set/2009 a dez/2010.
Não
há
mais
pendências
para
verificação
referente
ao
período” (...)
“ Ressalta-se que
foram
também
verificadas
as
discrepâncias
de
1°/1/2011
a
30/9/2011,
constando
a
comprovação
do
Anexo II”
PRAI
Assunto
encaminhado
por
meio do Primeiro
Relatório
de
Monitoramento

O
atendiment
o
à
recomenda
ção
está
sendo
monitorad
o
pela
PRAI. A
Recomend
ação não
está
plenament
e atendida.
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Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD
)/2012) – resposta
ao Relatório de
Auditoria de
Gestão n° 5/2012
(Preliminar)
conforme Ação 18,
pág.
43
do
PAINT/2012, com
previsão para início
no mês de setembro.
A PRAI continuará
a
monitorar
a
questão.
Informações
prestadas
à
CISET/PR (CF Nº
32549/PRAI(AIPD)
/2012,
de
31/10/2012:
Aguardando
conclusão
do
SINAPI
Aeroportuário
e
informada
que
estava
sendo
realizada auditoria
pela PRAI/AIOT.
Com relação
à
ausência
de
realização
da
conferência
da
atividade
discrepâncias SISO
X SGTCA, a Equipe
de
Auditoria
responsável
(Relatório
n°
18/PRAI(AIAG)201
0) acatou a resposta
do Gestor, tendo em
vista
que
os
Aeroportos
concluíram
a
conferência
das
discrepâncias entre
SGTC X SISO,
referente ao período
de
09/2009
a
12/2010.
Com relação ao
desenvolvimento e
implantação
de
ferramenta
de
Tecnologia
da
Informação (TI), o

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

Cobrar a DOGP
informações
atualizadas.
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Item

7.2.3.
1 i)

Recomendaç
ão Ciset/MD

Manifestação
Infraero

assegurem a
efetividade de
conciliação e
os
acertos
pertinentes

18/PRAI(AIAG)201
0, em 11/11/2011,
prazo de 180 dias.
Tão logo receba e
proceda a análise
das
respostas,
encaminhar à Ciset
(encaminhadas as
informações
à
CISET
em
30/8/2012, CF n°
25764/PRAI(AIPD)
/2012),
manifestação
da
Infraero
ao
Relatório
de
Auditoria de Gestão
n°
5/2012
(Preliminar)

Priorize
o
desenvolvime
nto
e
implantação
de ferramenta
de Tecnologia
da Informação
(TI)
que
possibilite, de
forma
sistêmica, a
conciliação
dos dados, de
maneira
automatizada,
das operações
registradas

Mudança no leiaute
do
sistema
provocou extração
manual.
“Diante
disso, não por falha
dessa
Empresa,
tivemos que abrir
uma nova Ordem de
Serviço para que
seja efetuada a
correção
no
processo
anteriormente
aprovado
e
liberado.
Cabe
registrar que o
movimento
da

Análise

A
recomenda
ção
não
está
atendida.

Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD
)/2012) – resposta
ao Relatório de
Auditoria de
Gestão n° 5/2012
(Preliminar)
gestor
informou
que, como ação
corretiva, enquanto
não
houver
a
implementação da
ferramenta
tecnológica,
recomendada pela
CISET-MD,
implantou-se
o
procedimento
de
conferência
das
discrepâncias entre
o SISO X SGTC, do
Módulo
SMAP,
com
base
no
Relatório
de
Discrepância.
A
recomendação
continuará
sendo
monitorada
pela
PRAI.
Manifestação
da
Infraero
à
CISET/PR CF N°
32549/PRAI(AIPD)
/2012,
de
31/10/2012:
Informações
atualizadas
pela
DOGP.

Será
objeto
de
manifestação
no
Plano
de
Providências
Permanente a ser
encaminhado
à
CISET-SG-PR até
31/10/2012.
Manifestação
da
Infraero
à
CISET/PR (CF N°
32549/PRAI(AIPD)
/2012,
de
31/10/2012):
Informações
atualizadas daDFFI
e DATI: “o item se

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

Aguardando análise
da
CISET
às
informações
prestadas na (CF
N°
32549/PRAI(AIPD)
/2012,
de
31/10/2012)
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Item

7.3.8

Recomendaç
ão Ciset/MD

Manifestação
Infraero

pelo Decea e
pelo
Smartstream/
Billing
da
Infraero.
“As medidas
implementada
s pelo gestor
ainda não são
suficientes
para cumprir
a
determinação
contida
no
Acórdão
1.324/2009
TCU
Plenário, item
9.5.3.
O
gestor estima
conclusão da
recomendaçã
o
para
outubro/2011.

Aviação Geral, não
processado
automaticamente,
ainda no sistema
financeiro
Smartstream,
corresponde a 3,5%
do valor financeiro
de
tais
tarifas
(navegação aérea)”

Recomendaçã
o
para
instauração de
sindicâncias.
Prejuízos no
Convênio n.
0001CI/2005/002.
Ciset
MD
considerou a
recomendação
não
implementada

A
Infraero
já
observa
a
implementação, de
imediato, quanto é o
caso.

Análise

Não foram
apresentad
os novos
elementos,
recomenda
ção
não
implement
ada.
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Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD
)/2012) – resposta
ao Relatório de
Auditoria de
Gestão n° 5/2012
(Preliminar)
encontra atendido
conforme CF N°
32019/DFFI/DATI/
2012, de 26/10/2012
e
CF
N°
11194/DFFI/DATI/
2012, de 26/4/2012.

Em que pese a
transferência
de
recursos fora do
prazo de vigência
do convênio em
questão
e
a
assinatura de aditivo
com o prazo de
vigência expirado,
há que se considerar
os seguintes fatores:
1.
O
serviço
prestado pelo Corpo
de Bombeiros nos
aeroportos
é
imprescindível para
o
seu
regular
funcionamento
e
não poderia sofrer
descontinuidade em
atendimento
às
normas
internacionais
e
nacionais, dentre as
quais destacamos:
- Anexo 14 da

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

A DJCR, por meio
do Memorando n°
4533/CRPA/2013R, de 6/3/2013,
informou que foi
instaurado processo
de apuração de
responsabilidade a
fim de verificar
possível
irregularidade
na
execução do Termo
de Convênio n°
001-CI/2005/0002.
A DJCR, por meio
do Memorando n°
7611/CRPC/2013R, de 16/4/2013,
informou que foi
instaurada
Sindicância
n°
032/DJCR/2013 –
032.002.13.01 (AA
n°
1889/CRPC/2013)
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Item

Recomendaç
ão Ciset/MD

Manifestação
Infraero

Análise

Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD
)/2012) – resposta
ao Relatório de
Auditoria de
Gestão n° 5/2012
(Preliminar)
Organização
de
Aviação
Civil
Internacional
–
OACI/ Convenção
Internacional
de
Aviação Civil –
Parte 9: Operações,
serviços,
equipamentos
e
instalações
dos
Aeródromos;
- Doc. 9137AN/898 –– OACI Manual de Serviços
Aeroportuários;
- Resoluções ANAC
nº
234/
2012
(Sistema
de
Resposta
à
Emergência
Aeroportuária
(SREA)
em
aeródromos civis) e
n°
115/2009,
alterada
pelas
Resoluções
n°
212/2011
e
234/2012 (Critérios
regulatórios quanto
à
implantação,
operação
e
manutenção
do
Serviço
de
Prevenção,
Salvamento
e
Combate a Incêndio
em
Aeródromos
Civis);
Regulamento
Brasileiro
da
Aviação Civil RBAC nº 153 Aeródromos
–
Operação,
Manutenção
e
Resposta
à
Emergência;
- RBAC n° 139 “Certificação
Operacional
de

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

processo
de
apuração
de
responsabilidade a
fim de verificar
possível
irregularidade
na
execução do Termo
de Convênio n°
001-CI/2005/0002.
Observação: Após
o
Relatório
Preliminar
a
Empresa informou
que, conforme email da Gerência de
Planejamento
e
Controle
de
Correições – CPPC,
de 26/9/2013, o
Processo
de
Sindicância
encontra-se com a
autoridade
competente
para
decisão.
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Item

Recomendaç
ão Ciset/MD

Manifestação
Infraero

Análise
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Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD
)/2012) – resposta
ao Relatório de
Auditoria de
Gestão n° 5/2012
(Preliminar)
Aeroportos”;
- NSCA 3-4/2008
Ministério
da
Defesa
Investigação
e
Prevenção
de
Acidentes
Aeronáuticos
Plano
De
Emergência
Aeronáutica Em
Aeródromo.
2. O Termo de
Convênio
em
questão encerrou-se
em 31/3/2007, tendo
os serviços sido
devidamente
prestados,
sem
vislumbrar-se
prejuízos ao erário.
3. O TCU havia
acatado
a
solicitação
da
INFRAERO para
que reexaminasse a
decisão exarada no
Acórdão
nº
3578/2010 TCU –
2ª Câmara;
4. À época, a PRAI
ainda não havia
implementado
a
área
responsável
pelo monitoramento
das recomendações
dos órgãos internos
e externos, bem
como da própria
Auditoria Interna,
motivo pelo qual
não houve o efetivo
acompanhamento da
recomendação para
apuração
de
responsabilidades;
5. De acordo com
os princípios da
relevância e da
economicidade, e

Manifestação da
Infraero em
fev/2013
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Item

Recomendaç
ão Ciset/MD

Manifestação
Infraero

Análise

Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD
)/2012) – resposta
ao Relatório de
Auditoria de
Gestão n° 5/2012
(Preliminar)
tendo em vista
tratar-se
de
atividade essencial
ao Aeroporto, que
os serviços foram
efetivamente
prestados
pelo
Corpo
de
Bombeiros e que
não houve má fé
dos gestores nem
foi
identificado
possível prejuízo ao
erário, a instauração
de um processo de
apuração
de
responsabilidade
agora, depois de
mais de cinco anos
do fato, não se
revelaria como a
alternativa
mais
adequada; e
6. Encontra-se em
fase de elaboração,
pela
Superintendência
de Contratos e
Convênios
da
Infraero, o Manual
de Procedimentos
de Convênios, que
regulará,
nos
termos
da
legislação
específica, todos os
procedimentos
referentes a termos
de convênios.
Pelo exposto, a
Superintendência
de Auditoria Interna
entende
que
o
processo deve ser
arquivado, dando-se
por encerrado este
ponto de auditoria.

Manifestação da
Infraero em
fev/2013
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5) Relatório de Auditoria de Gestão nº 102/2011/GEAUD/CISET-MD
Quadro 24 - atendimento
102/2011/GEAUD/CISET-MD

às

recomendações

Manifestação
Infraero

do

Item

Recomendação
Ciset/MD

5.1

Em 2011, o projeto
Sinapi
Aeroportuário teve
prosseguimento
com as seguintes
principais
atividades:
1 – Elaboração
pela INFRAERO,
das propostas de
Composições
Analíticas
de
Preços Unitários
(CAPUs)
referenciais e seu
encaminhamento à
Caixa Econômica
Federal (CAIXA).
2 – Definição, A
Infraero
pela CAIXA, dos está adotando
insumos
das medidas para
CAPUs
cujos atendimento.
Conclusão
do
preços poderão ser A pendência
SINAPI
pesquisados
somente
Aeroportuário
regularmente e dos estará
insumos que terão solucionada
que
ser após a sua
pesquisados pela conclusão.
própria
INFRAERO.
3 – Negociação
com a CAIXA das
condições gerais,
inclusive
financeiras,
do
contrato a ser
firmado para a
implantação inicial
do
módulo
aeroportuário no
Sistema Nacional
de Pesquisa de
Custos e Índices da
Construção Civil
(Sinapi) e sua
manutenção (...).

Análise

Relatório

de

Auditoria

Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD)/
2012) – resposta ao
Relatório de
Auditoria de Gestão
n° 5/2012
(Preliminar)

Será
objeto
manifestação
Plano
Providências
Permanente a
encaminhado
CISET-SG-PR
31/10/2012.

Gestão

nº

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

de
no
de
ser
à
até

Informações
prestadas
à
CISET/PR (CF Nº
32549/PRAI(AIPD)/
2012, de 31/10/2012:
Aguardando
conclusão
do
SINAPI
Aeroportuário
e
informada que estava
sendo
realizada
auditoria
pela
PRAI/AIOT.

Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

de

Atualizado
em
1/3/2013, por email.
Ver PPP AIOT.
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Item

Recomendação
Ciset/MD

Manifestação
Infraero

Análise

Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD)/
2012) – resposta ao
Relatório de
Auditoria de Gestão
n° 5/2012
(Preliminar)

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

4 – Reavaliação
(parcial)
das
propostas
de
Composições
Analíticas
de
Preços Unitários
(CAPUs)
referenciais,
em
função
da
Recomendação nº
67/2011,
de
29/07/2011,
da
Procuradoria da
República
no
Distrito Federal e
seus
anexos,
trazidos
ao
conhecimento da
INFRAERO
em
agosto de 2011.

“Propõe-se
recomendar à
administração
da Infraero que
determine aos
setores
competentes que
observem
o
disposto
no
parágrafo 5° do
artigo 1° da IN
9.1.2
Recomendação
STN 1/97” (em
.2
acatada
convênio
firmado
com
órgão
dependente de
ente
da
federação,
o
Estado, DF ou
Município
deverá participar
como
interveniente)

Dos
processos
examinados
na amostra, 1
(um) termo
de
convênio(TC
nº 001 CI
2011/0019)
não atendeu
a
recomendaçã
o, conforme
constatação
de
caráter
formal nº 2.
Em termos
quantitativos,
o elemento
representa
20%
da
amostra de
transferência
s
examinadas,
e 100% dos
convênios
(os
outros
elementos da

Será
objeto
manifestação
Plano
Providências
Permanente a
encaminhado
CISET-SG-PR
31/10/2012.

de
no
de
ser
à
até

CF
N°
32549/PRAI(AIPD)/
2012, de 31/10/2012
– apresenta novas
informações.

Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

Aguardando
resposta da CISET
às
informações
prestadas na CF N°
32549/PRAI(AIPD)/
2012,
de
31/10/2012.
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Item

Recomendação
Ciset/MD

“Não obstante a
informação das
ações que o
gestor
irá
adotar,
cujos
resultados
só
poderão
ser
avaliados
em
auditorias
futuras, propõese recomendar à
administração
da Infraero que
9.1.3 atente
à
.2
legislação
vigente e evite
transferir
recursos
relativos
a
convênios
e
congêneres sem
que
o
ente
convenente
comprove estar
adimplente com
suas obrigações
financeiras junto
à União”.

9.2.2 “Recomendamos
.2
à administração

Manifestação
Infraero

Análise

amostra são
termos
de
cooperação).
A
recomendaçã
o não está
atendida.
Dos
processos
examinados
na amostra,
em 1 (um)
termo
de
convênio
(TC nº 001
CI
“Recomendação
2011/0019) ,
acatada.
As a
providências
já documentaçã
vêm
sendo o
adotadas pela área mencionada
responsável.
Na não constava
verificação
da integralment
regularidade fiscal e dos autos,
são emitidos os conforme
seguintes
constatação
documentos
de
caráter
referentes
aos formal nº 2.
proponentes
de Em termos
convênios,
quantitativos,
acordos, ajustes, o elemento
etc.:
Certidão representa
conjunta
20%
da
RFB/PGFN, CND- amostra de
INSS, e no caso de transferência
Estados
es
Municípios a CRP, examinadas,
FGTS-CEF, Cadin e 100% dos
e extrato do CAUC convênios
(os
outros
elementos da
amostra são
termos
de
cooperação).
A
recomendaçã
o não está
atendida.
“Em 03/11/2011, a O
assunto
Superintendência continua em

Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD)/
2012) – resposta ao
Relatório de
Auditoria de Gestão
n° 5/2012
(Preliminar)

Será
objeto
manifestação
Plano
Providências
Permanente a
encaminhado
CISET-SG-PR
31/10/2012.

de
no
de
ser
à
até

CF
N°
32549/PRAI(AIPD)/
2012, de 31/10/2012
– apresenta novas
informações.

De acordo com email
da

Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

Aguardando
resposta da CISET
às
informações
prestadas na CF N°
32549/PRAI(AIPD)/
2012,
de
31/10/2012.

Aguardando análise
da CISET/PR ás
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Item

Recomendação
Ciset/MD

da Empresa que,
caso os gestores
não
efetuem
levantamento
dos
custos
efetivamente
incorridos em
contraponto
aqueles
contratados e, se
os
custos
efetivos tiverem
sido
menores
que
os
contratados, que
instaure
processo
de
apuração
de
responsabilidad
es
administrativas
para
ressarcimento
de
eventuais
prejuízos
ocasionados à
Empresa. Além
disso, avalie a
necessidade de
apuração
de
responsabilidad
e por falha na
fiscalização de
execução
do
contrato, ao se
receber material
em desacordo
com
o
contratualmente
previsto”
9.2.6.
Inconsi
stências
nas
9.2.6 medições
de
.2
contrato
de
gerenciamento
de serviços de
água e esgoto
1

Manifestação
Infraero

Análise

de
Auditoria monitoramen
recebeu a CF n. to
pela
147/SRNR
Superintendê
(EGNR)/2011 – R ncia
de
com análise dos Auditoria
preços praticados , Interna
após análise por PRAI1.
A
meio do segundo recomendaçã
relatório
de o não está
monitoramento,
atendida.
acolheu
as
composições dos
valores utilizados
nos contêiner de
R$
427,14/mês,
conforme
a
comprovação dos
insumos através da
planilha
do
SINAPI. Portanto,
a
equipe
de
Auditoria mantém
as
não
conformidades
detectadas,
com
relação aos itens
“b”e
“c”.
recomendando que
sejam glosados os
valores
pagos
indevidamente,
conforme a CF n°
147/SRNR(EGNR)/
2011-R

A PRAI(AIPD) tão
logo
tenha
conhecimento dos A
desdobramentos do recomendaçã
processo
de o não está
apuração
de atendida.
responsabilidade
em andamento na

Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD)/
2012) – resposta ao
Relatório de
Auditoria de Gestão
n° 5/2012
(Preliminar)
Coordenadora
da
AIOT-3, “... foi
solicitada para a área
auditada a cópia do
processo
judicial,
ficando
para
monitoramento dessa
Equipe de Auditoria
o fechamento do
ponto.
Será
objeto
de
manifestação
no
Plano
de
Providências
Permanente a ser
encaminhado
à
CISET-SG-PR
até
31/10/2012.

Manifestação da
Infraero em
fev/2013

informações
prestadas pela AIOT
encaminhadas
à
CISET – CF N°
32549/PRAI(AIPD)/
2012,
de
31/10/2012.

Informações
prestadas pela AIOT
encaminhadas
à
CISET – CF N°
32549/PRAI(AIPD)/
2012, de 31/10/2012.

A PRAI aguarda o
término
da
Sindicância
instaurada na CGU e
da ação de controle
instaurada no âmbito
do TCU, ambos em
andamento, para que

A PRAI aguarda o
término
da
Sindicância
instaurada na CGU e
da ação de controle
instaurada
no
âmbito do TCU,
ambos
em

CF Nº 4579/PRAI(AIPD)/2012, de 23/2/2012
Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc
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Item

Recomendação
Ciset/MD

Manifestação
Infraero

que culminaram
em
prejuízos
financeiros
à
empresa.
(Relatório
Consolidado de
Auditoria
Especial
nº
06/Prai/(AIAG)/
2010
Aeroporto
Internacional do
Rio de Janeiro Antônio Carlos
Jobim – RJ).
Mantenham
o
órgão
de
controle
informado
quanto
aos
desdobramentos
desse caso.

ControladoriaGeral da União
(resultante
do
Relatório
de
Demandas
Especiais
n°
00190.025575/200
7-20/G), e da ação
de controle do
TCU, informará à
CISET-PR
Prazo
de
atendimento:
depende
dos
desdobramentos
dos processos no
âmbito da GCU e
do TCU.

Análise

Manifestação da
Infraero em
30/8/2012 (CF n°
25764/PRAI(AIPD)/
2012) – resposta ao
Relatório de
Auditoria de Gestão
n° 5/2012
(Preliminar)
possa informar à
Ciset-PR.
GGU: Processo de
Sindicância
n°
00190.002718/2009-97,
instaurado pela Portaria
CGU n° 242/2009.
TCU: Processo n°
016.466/2009-9.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
ANEXO IV – CARTA DE RECOMENDAÇÕES
Diante das Constatações inseridas no Relatório de Auditoria, apresentamos, a
seguir, recomendações de caráter sugestivo com vistas a auxiliar o gestor na correção
dos problemas apontados:
a) adotar providências para aprimorar a eficiência e a qualidade dos controles
internos administrativos existentes, considerando, entre outras, as fragilidades apontadas
no item 32 do Relatório, com vista a garantir que seus objetivos estratégicos sejam
plenamente alcançados. (Capítulo III.5 - Relatório);
b) adotar medidas para sanear as falhas apontadas nas alíneas a, b, c e d do item
46 do Capítulo III.7 do Relatório, em observância ao princípio da racionalidade
administrativa. (Capítulo III.7 do Relatório);
c) verifique a regularidade fiscal da empresa adjudicatária, quando da
assinatura do contrato, anexando à Pasta de Encaminhamento de Correspondência
(PEC) os respectivos comprovantes. (Constatação 1 - Anexo I);
d) abstenha-se de designar os mesmos servidores para compor a comissão de
licitação e para fiscalizar a execução contratual de suas contratações. (Constatação 2
do Anexo I);
f) institua rotina para exigir a assinatura de Termos de Compromisso, quando
estabelecidos em Contrato. (Constatação 4 – Anexo I);
g) providencie a designação específica de servidor ou de comissão de
servidores para o acompanhamento e fiscalização de cada contrato. (Constatação 5 –
Anexo I);
h) numere os processos observando a sequência motivando qualquer
cancelamento ou alteração de numeração de documentos nos autos, seja por retirada ou
inserção de novas pecas no processos. (Constatação 7 – Anexo I);
i) aprovar e publicar as diretrizes para gestão dos riscos de TI aos quais a
INFRAERO está exposta. (Capítulo III.8 – Relatório);
j) monitorar efetivamente as atividades Comitê de TI. (Capítulo III.8 –
Relatório);
k) instituir indicadores e metas de desempenho para cada objetivo da gestão de
TI. (Capítulo III.8 – Relatório);

Relatorio de Auditoria de Gestao 14_2013.doc

129

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

l) estabelecer mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e
risco de TI. (Capítulo III.8 – Relatório);
m) realizar inventários de ativos de informação, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. (Capítulo III.8 –
Relatório);
n) concluir a Carta ao Cidadão (Decreto nº 6.932/2009) para sua publicação.
(Capítulo III.8 – Relatório);
o) acompanhar permanentemente os Planos de Providências de que trata o
Anexo III deste Relatório (Relatório de Gestão nº 05/2012 da CISET-PR; Relatório
de Monitoramento nº 1/2012 da CISET-PR; Relatório Operacional nº 1/2011 da
CISET-PR; Relatório de Gestão nº 102/2011 da CISET/MD; e Relatório de Gestão
nº 080/2010 da CISET/MD).

Brasília,

de setembro de 2013.

Antônio das Graças da Rocha Fonseca

Márcia da Rosa Pereira

Assessor Técnico/COAUD/CISET/SG-PR

Coordenadora-Geral /COAUD/CISET/SG-PR
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 14/2013 - OS Nº 212/2013

TIPO DE AUDITORIA:
EXERCÍCIO:
UNIDADE AUDITADA:
CÓDIGO SIAFI:
MUNICÍPIO/UF:
PROCESSO Nº:
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº:

Avaliação de Gestão
2012
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
125001
Brasília/DF
Ofício
nº
6868/PRAI(AIPD)2013,
de
29/5/2013
(INFRAERO)
00010.000395/2013-54 (CISET-PR)
14/2013

CERTIFICADO DE AUDITORIA
1.
Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos
responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2012, tendo sido avaliados os resultados quanto aos aspectos de
economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
2.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do
trabalho definido no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão (2012) nº 14/2013,
em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades
examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a
aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.
3.
Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo
mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria
supracitado, considero REGULARES, em relação aos atos examinados, a gestão dos
responsáveis litados no rol constante do processo de contas.
Brasília,

de setembro de 2013.

MARCIA DA ROSA PEREIRA
Coordenadora-Geral de Auditoria
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA:
EXERCÍCIO:
UNIDADE AUDITADA:
CÓDIGO SIAFI:
MUNICÍPIO/UF:
PROCESSO Nº:
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº:

Avaliação de Gestão
2012
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
125001
Brasília/DF
Ofício nº 6868/PRAI(AIPD)2013, de 29/5/2013
(INFRAERO)
00010.000395/2013-54 (CISET-PR)
14/2013

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
Em atendimento às determinações contidas no art.9º, inciso III da Lei nº
8.443/92, combinado com o disposto no artigo 151 do Decreto nº 93.872/86 e artigo 13,
inciso VII da IN-TCU nº 57/2008, fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a
conclusão expressa no Certificado de Auditoria, que atestou as contas dos gestores no
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012 como REGULARES.
2.
As questões objeto de constatações foram levadas ao conhecimento dos
Gestores responsáveis, conforme estabelece a Decisão Normativa TCU nº 124, de
5/12/2012. As manifestações dos Gestores sobre as referidas questões constam dos
Anexos I, II e III ao Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão (2012) nº 14/2013.
3.
Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República,
com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o artigo 52 da Lei n.º
8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.

Brasília,

de setembro de 2013.

MARCIA DA ROSA PEREIRA
Secretária de Controle Interno - Substituta
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PROCESSO Nº : Ofício nº 6868/PRAI(AIPD)2013, de 29/5/2013
(INFRAERO)
00010.000395/2013-54 (CISET-PR)
REFERÊNCIA : Prestação de Contas Anual da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - Infraero.

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

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

Brasília,

de setembro de 2013.

WELLINGTON MOREIRA FRANCO
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República
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