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Missão
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto.
Auditoria Anual de Contas
A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo fomentar a boa governança
pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de
contas dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão pública para
resultados e fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas
pelo Tribunal de Contas da União.

QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Auditoria Anual de Contas
da Infraero, com intuito de
avaliar a gestão da unidade
no exercício 2017.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
A auditoria foi motivada por determinação legal,
conforme incisos IV, V e VI do art. 13 da Instrução
Normativa TCU nº 63/2010 e em apoio ao controle
externo (TCU), nos termos do Art. 74, item IV da
Constituição Federal de 1988.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS
PELA
CGU?
QUAIS
AS
RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER
ADOTADAS?
No que tange aos resultados econômico-financeiros da
Infraero verificou-se, em 2017, após um período de
ajustamento da Infraero em relação a decisão de
concessão à iniciativa privada de seus aeroportos mais
rentáveis, uma melhora nos resultados do core business
da unidade, com alavancagem de receitas e
enxugamento de sua estrutura de custos, a ser otimizada
em 2018 com a reestruturação do Plano de Saúde da
empresa (PAMI). Contudo, o resultado consolidado
continua impactado (i) pelos prejuízos absorvidos da
participação (49%) que a Infraero detém nos aeroportos
de Brasília, Confins, Guarulhos, Viracopos e Galeão; e (ii)
pelos resultados negativos da atividade de navegação
aérea do segmento sob tutela da Infraero.
Com relação à gestão de pessoas, verificou-se a
necessidade de promover maior transparência com
relação à remuneração, cargos e funções dos
empregados no sítio eletrônico da Infraero. Foram
verificadas divergências nas informações dos relatórios
gerenciais relacionados a horas extras e remuneração,
podendo induzir a erros na tomada de decisão dos
gestores. Foram identificados casos indevidos de
realização de horas extras, podendo onerar a folha de
pagamento da empresa.
Sobre os programas de desligamento da Infraero,
identificou-se
inconsistência
nas
informações
apresentadas e contabilização em duplicidade dos
valores pagos aos empregados desligados, impedindo
assegurar a regularidade dos pagamentos efetuados.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
CISET/PR – Secretaria de Controle Interno da Presidência da República
DIN – Desligamento Incentivado
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INTRODUÇÃO
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201801087, o
presente trabalho apresenta os resultados dos exames realizados sobre a prestação de
contas anual da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero.
A Infraero é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, responsável pela operação de 55 aeroportos
brasileiros e está entre as 3 maiores operadoras aeroportuárias do mundo.
O presente relatório de auditoria de gestão, visa subsidiar a emissão de opinião
acerca da regularidade da gestão da Infraero no exercício 2017, conforme os incisos IV,
V e VI do art. 13 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.
Nos termos da Decisão Normativa TCU nº 163, de 6.12.2017, foi definido o
seguinte escopo para realização dos trabalhos:
Item da DN nº 163/17
Item 1 – Avaliação da Conformidade das Peças e Rol de Responsáveis
Item 2 – Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos
Item 4 – Avaliação da gestão de pessoas
Item 16 – Avaliação do cumprimento das determinações do TCU e recomendações da CGU

A partir do escopo acima, foram elaboradas as questões de auditoria abaixo:
A Infraero elaborou corretamente as peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13
da IN TCU nº 63/2010?
Os resultados econômicos auferidos pela Infraero em 2017 reverteram a
situação de prejuízo obtidos nos exercícios anteriores?
Os controles internos da Infraero são adequados e capazes de identificar, evitar
e corrigir falhas e irregularidades, bem como de minimizar riscos inerentes à gestão de
pessoas?
As recomendações expedidas pelo TCU, que façam referência expressa ao
Controle Interno para acompanhamento, foram devidamente cumpridas?
As recomendações expedidas pela CGU ainda pendentes e que tenham impacto
na gestão foram devidamente cumpridas?
De forma geral, buscou-se avaliar, relativamente a Conformidade das Peças e Rol
de Responsáveis da unidade, a adequação das informações prestadas pela unidade nas
peças apresentadas no sistema e-contas do TCU. No que tange aos Resultados
Quantitativos e Qualitativos foram abordadas as conclusões do Relatório CGU nº
201800910, que avaliou a situação econômico-financeira da empresa, bem como os
mecanismos utilizados pela Infraero para monitoramento de seus resultados
financeiros.
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Em relação à Gestão de Pessoas da unidade avaliou-se (i) consistência de
informações dos sistemas de frequência e relatórios gerenciais de gestão de pessoas da
unidade; (ii) transparência das informações divulgadas sobre a remuneração de seus
empregados e (iii) regularidade dos pagamentos a título de indenização dos programas
de desligamento da Infraero. Por fim, realizou-se uma avaliação geral da situação da
Infraero em relação ao cumprimento das determinações do TCU, que exijam
acompanhamento do controle interno, e atendimento das recomendações da CGU.
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RESULTADOS DOS EXAMES
1. Avaliação da Conformidade das Peças exigidas nos incisos I, II
e III do art. 13 da IN TCU nº 63/2010.
Em análise ao Rol de Responsáveis cadastrado no sistema e-contas do Tribunal
de Contas da União, identificou-se um período descoberto no cargo de Presidente do
Conselho de Administração entre 24.10.2017 a 30.10.2017.
Sobre o assunto, após solicitação desta CGU, a Infraero esclareceu que o exPresidente do Conselho de Administração presidiu a reunião ordinária relativa ao mês
de setembro/2017, ocorrida em 26.09.2017, e renunciou no dia 23.10.2017. No período
de 24.10 a 30.10.2017 não houve reunião do Colegiado e o cargo ficou vago. Em 31.10,
na realização da reunião ordinária relativa ao mês de outubro, foi eleito o novo
Presidente do Conselho. Dessa forma, não houve prejuízo à pratica dos atos de gestão
no âmbito do Colegiado no período supracitado.
Ressalte-se que em consulta aos períodos de gestão dos responsáveis pela
Diretoria Executiva da Infraero, verificou-se que houve mudança, durante o exercício de
2017 na nomenclatura dos cargos de algumas diretorias, conforme abaixo:
Nomenclatura anterior
Nomenclatura alterada
Diretor Financeiro e de Serviços
Diretor Financeiro e de Relacionamento
Compartilhados
com o Mercado
Diretor de Planejamento e Gestão
Diretor de Gestão Estratégica e de Serviços
Estratégica
Compartilhados
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente
Diretor de Engenharia
Diretor Comercial e de Logística de Cargas Diretor Comercial e de Soluções Logísticas
Contudo, após a alteração de nomenclaturas, não houve mudança nos
responsáveis pelos cargos citados.
Quanto às peças exigidas nos incisos II e III do art. 13 da IN TCU nº 63/2010,
verificou-se que de forma geral atenderam a estrutura e orientações do Tribunal de
Contas, não havendo inconsistência que mereça ser relatada.

2. Avaliação da atuação da Infraero em relação ao
acompanhamento e ao atendimento das recomendações
emanadas pela CGU.
A partir de setembro/2016, com o advento da Lei nº 13.341/2016, que alterou a
disposição da Presidência da República e seus Ministérios, a Supervisão do Controle
Interno da Infraero passou a ser exercida por este Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União – CGU. Até então, esta atribuição era exercida pela
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CISET/PR, uma vez que a Secretaria de Aviação Civil, órgão responsável pela Infraero,
encontrava-se vinculada à Presidência da República.
No âmbito da CGU, o Sistema Monitor é a ferramenta de interação com o gestor
para acompanhamento das providências adotadas pela unidade em relação às
recomendações emitidas por esta Controladoria.
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, por meio de seu AECI, em
29.05.2018, nos termos do Ofício nº 103/2018/AECI, informou que, à época, foram
identificadas 23 recomendações da CGU com prazo expirado na situação “Para
Providências do Gestor”.
Em resposta, a Infraero encaminhou a esta CGU, por meio do Ofício nº
1848/PRAI(AICM)/2018, de 8.6.2018, justificativa sobre essa situação. A estatal
informou que o cadastro dos empregados responsáveis pela alimentação do Sistema
ocorreu em 2.5.2018, além do treinamento para utilização da ferramenta ter sido
realizado apenas em 7.6.2018. Diante do exposto, a Infraero solicitou a prorrogação, por
igual período, a partir de 8.6.2018, dos prazos para atendimento às recomendações com
situação expirada no Monitor, referentes aos trabalhos de auditoria realizados na
empresa.
Em consulta ao Sistema Monitor, no dia 30.8.2018, constavam 26
recomendações emitidas pela CGU com a situação atual “monitorando”, sendo 9
recomendações com providências enviadas e em análise pela CGU, outras 14
recomendações para as quais o gestor apresentou o pedido de prorrogação citado
anteriormente, além de 3 recomendações com prazo de atendimento até o dia
11/12/2018.
Destaca-se, por fim, que não houve no exercício de 2017 deliberação do Tribunal
de Contas da União à Infraero que exigisse acompanhamento por parte do Controle
Interno. Contudo, cumpre ressaltar a decisão do TCU, no âmbito do Acórdão nº
1139/2018 – TCU – Plenário, no qual determinou o apensamento do processo de análise
do Plano de Sustentabilidade da Infraero às contas relativas ao exercício 2017, uma vez
que “a efetiva implementação das medidas elencadas no Plano de Sustentabilidade da
Infraero deverá perdurar ainda por alguns anos, e essas medidas dizem respeito a
aspectos centrais da gestão da empresa, entende-se que a melhor forma de acompanhar
sua implementação é nas contas anuais prestadas pela Infraero ao Tribunal”.
Pelo exposto, a Infraero apresentará, a partir do exercício de 2017, no Relatório
de Gestão, informações atualizadas a respeito da implementação do Plano de
Sustentabilidade proposto, consignando ainda, no caso do atraso na implementação de
medidas, justificativas e ações a serem tomadas para retomar o cronograma, bem como,
eventuais necessidades de revisão do cronograma de implementação. Ao longo deste
Relatório de Auditoria de Gestão serão apresentadas informações sobre a situação
econômico-financeira da unidade, bem como sobre o acompanhamento realizado pela
Alta Administração da Infraero sobre os seus resultados financeiros.
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3. Avaliação da Situação Econômico-Financeira da Infraero a
partir da análise das Demonstrações Contábeis referentes ao
exercício 2017.
A CGU realizou, no âmbito do Relatório 201700928, uma avaliação das
demonstrações contábeis da Infraero no período de 2012-2016 de forma a diagnosticar
os principais fatos que vem impactando a sustentabilidade econômico financeira da
empresa estatal. A fim de monitorar a evolução dos resultados, em relação àquele
trabalho, foram realizadas novas análises nos Demonstrativos Financeiros de 2017. Os
resultados destas análises foram consignados no Relatório de Auditoria nº 201800910,
sendo as principais informações a seguir apresentadas.
Quanto ao Resultado do Exercício - 2017, o que se observa é um aumento da
receita operacional líquida (R$ 381 milhões, ou 13,4%) ante uma retração de custos dos
serviços prestados (R$ 70 milhões, ou 3%), gerando um lucro operacional bruto de
R$ 972 milhões (86% maior em relação a 2016). As Despesas (considerando Custos e
Despesas Gerais e Administrativas) diminuíram aproximadamente R$ 293 milhões em
relação a 2016, com destaque para os dispêndios de “Pessoal”, que reduziram
aproximadamente 8%, em torno de R$ 200 milhões.
A empresa, contudo, continua sendo bastante impactada pelo oneroso custo do
plano de saúde oferecido aos empregados, ex-empregados e aos dependentes destes.
Da mesma forma, as participações no capital social das empresas concessionárias dos
cinco aeroportos privatizados em 2012/2013, não obstante venham demandando
vultuosos aportes para manutenção dessa participação, têm impactado negativamente
os resultados da empresa. Uma onerosa estrutura de despesas gerais e administrativas,
mesmo com a melhora observada em 2017, ainda contribui para a baixa rentabilidade
dos negócios mais relevantes da empresa (vinculados à Infraero Core Business), assim
como as variações, a maior, nas Provisões de Benefícios Pós-emprego com o Programa
de Assistência Médica-PAMI.
Os indicadores de liquidez de curto prazo apresentaram melhora bastante
significativa decorrente do aumento dos Ativos de Caixa e Equivalente de Caixa, além da
elevação de Impostos a Recuperar, oriundos de créditos fiscais identificados em
decorrência do serviço prestado por consultoria tributária especializada, bem como da
baixa expectativa de lucros tributáveis futuros. A liquidez de longo prazo, embora
também tenha apresentado avanços, permanece com resultado abaixo de 1,
demonstrando que o conjunto dos Ativos da empresa não seria suficiente para liquidar
todos os seus Passivos.
Já os indicadores de rentabilidade apresentam-se, em sua maioria, negativos
devido aos fatores que influenciam o resultado contábil da unidade, como prejuízo de
equivalência patrimonial e valores dispendidos em Obras da União - levados a
resultado como despesas. A Margem Bruta, por outro lado, vem crescendo desde 2015,
demonstrando uma melhora na relação Receita de Vendas/Custo dos Serviços.
Um aspecto muito positivo pode ser atribuído ao resultado do indicador Ebitda
– que desconsidera os efeitos contábeis de juros, impostos, depreciação, amortização,
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provisões, benefícios pós-emprego, equivalência patrimonial, programas de
desligamento incentivado e obra em bens da União para a apuração do Lucro da
empresa. Foram expressivos os resultados apurados em 2016 e 2017 – conforme se
observa na tabela a seguir:
EBITDA
Reais
Margem (%)

2017

2016

552,9
milhões
16,3

471,9
milhões
13,6

Variação
%
+17,2
+ 2,7

O resultado positivo do indicador em 2016 foi obtido mesmo tendo sido
desconsiderado o efeito da remissão dos débitos decorrentes de retenção, pela Infraero,
da Contribuição incidente sobre a Tarifa Aeroportuária (Ataero) entre dezembro de
2013 e dezembro de 2016. A extinção da dívida, pelo Governo Federal, representou uma
receita pontual de R$1.578,8 milhões naquele ano. A empresa entendeu, de forma
acertada, que se tratou de uma receita excepcional e que não seria razoável considerala no cálculo do Indicador.
Por fim, embora as receitas e os custos e despesas tenham se comportado de
forma positiva - aumento de 13,4%, e redução de 7,9%, respectivamente -, não foram
suficientes para reverter o resultado contábil negativo apurado na DRE em 2016. Na
verdade, o prejuízo em 2017, no valor de R$ 1.830 milhões, foi 143% maior do que o
prejuízo apurado no ano anterior (R$ - 751 milhões), em grande parte, devido ao
aumento de 88% do Prejuízo de Equivalência Patrimonial decorrente da participação
acionária nas empresas concessionárias dos aeroportos privatizados em 2012/2013.
Uma outra avaliação foi dada à sistemática adotada pela Infraero para, conforme
determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), monitorar um mínimo de medidas
e ações - implementadas e a implementar - com vistas a garantir Sustentabilidade
Econômico-Financeira da empresa. As análises se debruçaram, em especial, sobre a
afinidade dos objetivos Estratégicos da Empresa, e os respectivos indicadores de
desempenho, com as tais medidas determinadas pelo TCU.
É possível afirmar que os indicadores de desempenho previstos no Plano
Estratégico 2018-2022, mais as recorrências de atuação do Comitê Gestor de
Resultados, da Comissão de Fortalecimento Institucional e Governança, da Comissão de
Qualidade dos Serviços e Infraestrutura, e da Comissão de Melhoria do Resultado
Financeiro, da Infraero, deverão, no seu conjunto, servir de instrumentos e mecanismos
úteis ao monitoramento dos resultados - e de eventuais correções de rumo - e, por
conseguinte, de avaliação da efetividade das medidas adotadas, já a partir do segundo
semestre do exercício de 2018.
Contudo, para os próximos anos, deve-se atentar para a definição do efetivo
papel que o acionista controlador espera para a Infraero no setor aeroportuário frente
a um cenário de concessão dos aeroportos mais rentáveis do país à iniciativa privada. O
resultado de 2018 da estatal já refletirá a concessão de mais quatro aeroportos
relevantes da rede Infraero. Está previsto ainda, para o final de 2018, o lançamento de
edital para concessão de outros doze aeroportos das regiões Nordeste, Sudeste e
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Centro-Oeste (5ª rodada de concessões), cuja concretização dos negócios pode se dar
em 2019.
Nesse sentido, a estatal apresentou manifestação de que sua sustentabilidade e
independência estará comprometida com a efetivação da saída dos aeroportos da 5ª
rodada de concessões. Além disso, as possibilidades vislumbradas pela empresa de
alavancar a geração de valores com a sua rede, estariam inviabilizadas caso não sejam
mantidas as unidades ainda não concedidas.

4. Prejuízo à transparência com relação aos dados dos
empregados no sítio eletrônico da Infraero.
O sítio eletrônico da Infraero apresenta, em seu menu inicial superior, uma seção
de Acesso à Informação, contendo dados com a Remuneração do pessoal da Empresa
que, ao ser acessada, aparece uma mensagem, solicitando que seja informado o nome
completo do Empregado(a) que deseja consultar, com um campo para o preenchimento
do nome.
Este procedimento de consulta prejudica a transparência com relação aos dados
de remuneração dos empregados no sítio da Infraero, uma vez que não traz uma lista
em que se possa consultar as remunerações, mas só permite a consulta no caso de se
saber o nome exato do empregado individualmente. Há de se acrescentar que, caso a
consulta não seja realizada com o nome exato do empregado (com o nome incompleto
ou sem um acento, por exemplo), o sítio responde que nenhum empregado foi
encontrado, não dando a possibilidade de nomes aproximados ao nome da busca.
Também não há informações no sítio eletrônico sobre o cargo, jornada de trabalho dos
empregados, ou até mesmo sobre a remuneração dos cargos que compõem o Plano de
Classificação de Cargos e Salários - PCCS, de forma mais ampla e geral.
Ao ser questionada sobre a divulgação das remunerações sem a devida
transparência na consulta, a unidade não apresentou manifestação específica sobre o
assunto. Contudo, a Superintendência de Gestão de Pessoas da Infraero, por meio do
Memorando nº 5458/DSGP/2018, de 25.7.2018, solicitou à Auditoria Interna da
empresa que consultasse a CGU sobre o entendimento da estatal em optar por não
publicar os dados referentes à remuneração, cargos e funções. Esta opção estaria
respaldada no Decreto nº 7.724/2012, uma vez que a empresa, que hoje opera em
regime de concorrência, estaria suscetível à perda de importantes quadros técnicos e
de gestão para empresas privadas concorrentes, bem como à possibilidade de eventual
divulgação de informações estratégicas e importantes para sua atuação no segmento
aeroportuário.
Em resposta à consulta solicitada, deve-se esclarecer que o entendimento está
parcialmente correto, uma vez que a Infraero pode optar por não publicar apenas as
informações consideradas estratégicas, devendo, para isto, demonstrar quais cargos são
considerados estratégicos e de que forma a publicação ativa destas informações pode
prejudicar o negócio da empresa, devendo ser publicadas normalmente as informações
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referentes aos demais empregados, inclusive com o aprimoramento da consulta citada
neste ponto.
Tal entendimento está registrado no Guia de Transparência Ativa para Órgãos e
Entidades do Poder Executivo Federal, (http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-parasic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/gta-5a-versao.pdf), que estabelece, em
seu item 8 – Servidores, o seguinte:
“As empresas públicas e sociedades de economia mistas, que não atuam sob
regime de concorrência, devem publicar a remuneração recebida por ocupante de
emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo e quaisquer outras vantagens
pecuniárias daqueles que estiverem na ativa, conforme art. 1º c/c art. 6º da Portaria
Interministerial nº 233/2012. As que estão sob regime de concorrência e considerarem
que a remuneração de parte de seus empregados é informação estratégica, devem
fundamentar a não disponibilização dos dados. As informações referentes aos demais
empregados devem ser publicadas normalmente.” (original sem grifos)
Assim o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, no seu
papel de fomentador do controle social e da transparência pública, entende, com base
na legislação vigente, que a regra é a divulgação das informações, sendo o sigilo exceção,
devendo, por esta razão, qualquer hipótese de sigilo estar bem fundamentada.
Registra-se que a Infraero se manifestou novamente sobre o assunto, por meio
do Despacho nº SEDE-DES-2018/01672, de 17.9.2018, informando que as informações
referentes ao quadro de pessoal são passíveis de divulgação, mas excetuou os
ocupantes de cargos em comissão, assim se justificando:
“A restrição deve-se à necessidade de preservar o conhecimento adquirido por
esse grupo, resultado do esforço de capacitação e aperfeiçoamento empreendido pela
Empresa e da experiência de cada profissional no exercício de suas atribuições, que
representa um atrativo para aquelas organizações que desenvolvem atividades de
administração aeroportuária e, também, aquelas que mantém relações comerciais com
a Infraero.”
Considerando a abrangência dos cargos em comissão na Empresa, deve-se
justificar, individualmente, quais seriam os cargos, e em que circunstâncias, como por
exemplo, a região em que atua, que acarretariam prejuízo à concorrência devido à
divulgação de suas informações. O impacto na divulgação das informações de um cargo
em um aeroporto em uma localidade ou região em que não haja concorrência não deve
ser o mesmo de um aeroporto com uma forte concorrência. A justificativa realizada de
maneira genérica, sobre o que seria considerado cargo estratégico para a empresa,
neste caso, não pode ser aceita, sob pena de estar se restringindo o que realmente deve
ser divulgado.
Há de se considerar, ainda, a esse respeito, a decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), de 6.9.2018, que negou provimento ao recurso do BNDES, entendendo que
a divulgação da remuneração de funcionários e diretores da empresa não são capazes
de gerar qualquer tipo de prejuízo à governança e competitividade da instituição. A
decisão do Recurso Especial nº 1.616.235 – RJ (2016/0194432-8) pode ser encontrada
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no

link

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=
87437954&num_registro=201601944328&data=20180912&tipo=0&formato=PDF

Destaca-se o trecho a seguir, nos termos da decisão em primeira instância, do
Tribunal Regional Federal da 2ª Regional, que afirma sobre o inegável interesse público
da divulgação das informações sobre a remuneração:
“Assim, apesar de ser classificado como Instituição Financeira Pública pela Lei nº
4.595/64, tal fato não o isenta da observância dos ditames da Lei de Acesso à
Informação, Lei nº. 12.527/11, uma vez que as informações de remuneração de
servidores públicos em questão é de inegável interesse público e não estão relacionadas
às atividades desempenhadas em regime de concorrência, as quais são submetidas às
normas da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar a competitividade e
governança corporativa. Destaco que a negativa de publicidade das remunerações,
pagas com dinheiro público, implica em grave lesão à ordem pública.”
Em manifestação posterior da Infraero, encaminhada por meio do Memorando
nº SEDE-MEM-2018/01550, de 9.10.2018, a Empresa informou que acatou a
recomendação e que iniciou a adequação do sistema informatizado, para a
disponibilização das informações detalhadas sobre a remuneração dos empregados em
seu sítio eletrônico. A empresa adotou como previsão para a finalização das alterações
o mês de dezembro de 2018. Desta forma, a recomendação será monitorada ao longo
dos próximos meses por meio do Plano de Providências Permanente (PPP) da entidade.

5. Avaliação das rubricas com Horas Extras da Infraero
Com o objetivo de se avaliar as rubricas da Folha de Pagamento, solicitou-se à
área responsável que encaminhasse as rubricas referentes aos exercícios de 2015, 2016
e 2017. Em análise às rubricas relacionadas às Horas Extras, verificou-se um aumento de
2015 para 2016 e uma diminuição de 2016 para 2017, conforme a seguir:
Horas Extras - INFRAERO

Exercício

Variação

Conta
Rubrica

Descrição

2015

2016

2017

2016/2015

2017/2016

Contábil
HORA-EXTRA
TREINAMENTO
1158 60% - CH06H
HORA-EXTRA DIURNA 100% - CH
1165 06H
HORA-EXTRA
TREINAMENTO
1166 100% - CH06H
HORA-EXTRA NOTURNA 60% - CH
1187 06H
HORA-EXTRA NOTURNA 100% 1195 CH 06H
REDUÇÃO HORA-EXTRA NOT
1203 100% - CH 08H
HORA-EXTRA NOTURNA 100% 1205 CH 08H
TOTAL

31101009

1.357,97

44,01

-67,03

3.121.915,62 3.266.076,66 2.664.664,96

4,62

-18,41

16.178,45

231,57

135,54

31101009

921.737,79 1.040.679,68 1.110.193,73

12,90

6,68

31101009

1.375.720,50 1.546.274,59 1.531.232,72

12,40

-0,97

31101009
31101009

31101009
31101009

2.859,95

2.071,60

4.118,55

6.868,76

49.927,59

53.268,88

9.270,70

6,69

-82,6

184.593,45

273.988,68

227.354,52

48,43

-17,02

5.658.826,50 6.191.275,80 5.560.253,05

9,41

-10,19
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Em 2017, verificou-se um aumento, com relação a 2016, nas rubricas 1166 – Hora
extra treinamento 100% - CH06H (135,54%) e 1187 – Hora Extra Noturna 60% - CH 06H
(6,68%). Apesar deste aumento, ele foi menor comparativamente com a variação de
2016/2015, que foi de 231,57% e 12,90%, respectivamente. Com relação ao restante
das rubricas relacionadas no quadro, elas apresentaram uma redução em 2017
comparativamente com o exercício de 2016.
Sobre o motivo relacionado ao aumento das horas extras, a Infraero justificou
estar relacionado à necessidade de manutenção da operacionalidade do aeroporto e
segurança dos passageiros que transitam nos aeroportos administrados pela Infraero.
Contudo, não foram apresentadas justificativas específicas sobre o aumento de horas
extras das rubricas apresentadas, sendo que para manutenção da operacionalidade do
aeroporto e segurança dos passageiros, entende-se que o planejamento das atividades
de maneira adequada não deveria gerar a necessidade de horas extras.
No que se refere às medidas adotadas para a redução com as horas extras, a
Infraero informou que adota os procedimentos internos e normativos referentes ao
assunto, além de acordos de compensação de horas trabalhadas com a finalidade de
reduzir/evitar a realização de horas extras. Informou ainda que implementou o horário
flexível na Empresa e que está promovendo estudos para a redução de horas extras, que
contribuirão para a otimização de custos na Empresa e para a elevação do clima
organizacional, para que o empregado não fique exposto à jornada além do pactuado
no contrato de trabalho. Por meio do DESPACHO nº CSAT-DES-2018/03743, de
26.9.2018, a Infraero informou também que está realizando um estudo para a
implementação de Banco de Horas na Empresa.
Em manifestação posterior da Infraero, encaminhada por meio do Memorando
nº SEDE-MEM-2018/01550, de 9.10.2018, a Empresa informou, ainda, que está
desenvolvendo um trabalho para acompanhamento sistemático das horas extras, com
indicadores e metas para sua redução. Informou também que o estudo de horas extras
tem com objetivos principais a disseminação da cultura da gestão das Horas Extras, a
formalização do seu monitoramento, a ampliação do entendimento dos gestores sobre
os motivos que geram horas extras e a otimização dos custos.
Sobre o desenvolvimento da ferramenta de monitoramento, a empresa
informou que realizou a identificação do quantitativo de horas previstas a serem
trabalhadas por dependência, com o mapeamento do custo da Hora Extra, por lotação
e centro de custos, além da construção do indicador “Percentual de Horas Extras sobre
as Horas Previstas”. Informou também que mais de 90% das horas extras estão
vinculadas à atividade fim, área de operações e serviços de navegação aérea.
Ainda com relação às medidas propostas, foi encaminhada a deliberação da
Comissão de Melhoria do Resultado Econômico-Financeiro, aprovando a metodologia
de análise e definição de metas para a gestão de horas extras na empresa e, ainda:
“Ficou aprovada, ainda, que serão direcionadas metas, por tipo de dependência,
para as negociações de composição do orçamento empresarial, considerando os
seguintes valores: para Aeroportos e EPTA, a meta deverá ser menor ou igual a média
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encontrada para essas dependências; para a Sede, deverá haver uma redução de 100%,
ou seja, sem previsões para utilização de recursos de horas extras; e, para o Centro de
Serviços, considerar uma redução de 30% comparativamente a amostragem do último
ano, conforme apresentado no trabalho.”
As medidas propostas pela Infraero são consideradas boas práticas e poderão
contribuir para o controle da realização das horas extras na Empresa, além de contribuir
para a mitigação do risco de onerar sua folha de pagamento. Estas medidas serão
acompanhadas ao longo dos próximos meses, por meio do Plano de Providências
Permanente (PPP) da entidade.

6. Necessidade de aprimoramento dos Relatórios Gerenciais
referentes a Horas Extras e aos Benefícios e Reembolsos.
Em análise aos Relatórios Gerenciais da Infraero relacionados a controle de hora
extra e benefício e reembolsos a empregados, verificou-se que não estavam
compatíveis, respectivamente, com as informações da folha de ponto e da GFIP.
O Relatório Gerencial de Horas Extras referente ao mês de julho de 2017
apresentou divergências com relação às horas extras apresentadas nas respectivas
folhas de ponto de 47 empregados. Além disso, foram identificados 51 casos de
ocorrências de horas extras nas folhas de ponto que não constavam no Relatório
Gerencial de Horas Extras apresentado pela Infraero, referente ao mês de julho de 2017
das Unidades Sede de Brasília da Estatal, sendo que estes casos não são exaustivos.
Já sobre os benefícios e reembolsos pagos a empregados, foram verificadas
divergências na remuneração constante da GFIP e da planilha encaminhada pela
Infraero referente aos benefícios e reembolsos pagos das Unidades Sede de Brasília,
referentes ao mês de julho de 2017. Foram encontradas, a título de exemplo,
divergências relacionadas à remuneração, incentivo ao estudo, além de ausência de
informações na planilha encaminhada pela Infraero, referente aos Benefícios e
Reembolsos, sobre horas extras, adicionais noturnos, repouso semanal, incorporações
por decisões judiciais, adicional de insalubridade e periculosidade e outras rubricas que
possam compor a remuneração. Cabe lembrar que estes casos se referem apenas a
exemplos, pois não foram verificados todos os casos constantes da GFIP do mês de julho
de 2017.
Em manifestação sobre as divergências encontradas entre a Folha de Ponto e o
Relatório Gerencial de Horas Extras, a unidade justificou essa ocorrência, na maior parte
dos casos, devido à ausência de ação, por parte do empregado, para a solicitação
de aprovação das horas extras, e ausência de aprovação pela chefia imediata. Em
relação às divergências referentes aos benefícios e reembolsos e a GFIP, embora tenham
sido informadas justificativas para divergências relacionadas à remuneração e incentivo
ao estudo entre a GFIP e a planilha da Infraero, não foram apresentadas manifestações
com relação à ausência das informações sobre horas extras, adicionais noturnos,
repouso semanal, incorporações por decisões judiciais, adicional de insalubridade e
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periculosidade na composição da remuneração apresentada na planilha de Benefícios e
Reembolsos encaminhada pela Infraero.
Ressalta-se que as divergências apontadas se referem apenas a alguns exemplos,
devendo a Infraero avaliar se estas informações estão sendo utilizadas de forma
gerencial. Mais do que buscar corrigir as inconsistências pontualmente, seria
recomendável a adoção de ações sistêmicas de forma a se obter dados coerentes e
completos para que possam ser utilizados como apoio aos gestores. Os Relatórios
Gerenciais são importantes para a tomada de decisão, podendo induzir a erros, caso não
representem as informações de forma correta e completa.
A divergência das informações constantes do Relatório Gerencial de Horas Extras
e as folhas de ponto dos empregados, por exemplo, pode trazer incorreções quanto ao
conhecimento da quantidade de horas extras realizadas no âmbito da Unidade,
dificultando a identificação de necessidade de tomar decisões gerenciais referentes a
estas horas, tanto no que diz respeito ao planejamento do quantitativo de pessoal,
quanto na melhoria do planejamento das atividades, no controle das despesas com
estas horas e nos controles instituídos pela Empresa.
Importante ressaltar que a própria unidade informou, no achado anterior, estar
realizando estudos para a redução de horas extras, contribuindo para a otimização de
custos internos. Ademais, o entendimento da Infraero, de que os empregados tem
permanecido no ambiente laboral por razões pessoais, mesmo com orientação para que
seja observada hora fixada para os períodos de entrada e saída, demonstra ainda mais
a necessidade de um Relatório confiável que demonstre as efetivas horas extras
realizadas pelo empregados, tendo em vista ainda a possibilidade disposta no § 2º do
art. 4º da CLT, o qual evita o pagamento de horas extras ao empregado que, apesar de
estar na empresa, não está de fato à disposição do empregador, mas sim realizando
atividades de interesse próprio, ocorrência que se tornou rotineira na Empresa,
conforme manifestação da Infraero.
Pelo exposto, torna-se indispensável, portanto, que este Relatório Gerencial
apresente as informações de forma completa, não devendo causar divergência com o
que foi apresentado na Folha de Frequência do empregado. Se houve horas extras não
solicitadas pelo empregado ou se as horas realizadas não foram aprovadas por sua
chefia, tais informações deveriam estar consignadas no Relatório Gerencial de Horas
Extras, de forma resumida e gerencial.
Adicionalmente, a Infraero se manifestou por meio do DESPACHO nº CSAT-DES2018/03743, de 26.9.2018, informando sobre a abertura do chamado nº 51317, em
24.9.2018, para o tratamento das horas extras no sistema de frequência da Infraero.
Destaca-se, contudo, que este tratamento deverá estar refletido no Relatório Gerencial
de Horas Extras, pelo fato de que as decisões gerenciais serão tomadas a partir deste
documento.
Em manifestação por meio do MEMORANDO Nº SEDE-DES-2018/02786, de
18.10.2018, a Infraero informou também que solicitou melhoria no formulário
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“demonstrativo de ponto”, para explicitar a quantidade de horas excedentes,
contemplando as horas autorizadas e as horas não utilizadas à disposição da empresa.
Com relação à planilha encaminhada pela Infraero referente aos Benefícios e
Reembolsos, a Infraero informou que o acompanhamento das despesas orçadas e
realizadas utiliza o balancete contábil para a tomada de decisão dos gestores e que a
partir do mês de setembro/2018 todas as rubricas que compõem a remuneração do
empregado também são informadas através do eSocial, mitigando assim o risco de
geração de informações inconsistentes sobre o total de gastos com benefícios. Portanto,
a unidade dispõe de outros meios para acompanhamento desse tipo de despesa, os
quais asseguram maior fidedignidade de informações para subsidiar tomada de decisão
do gestor.

7. Realização de mais de duas horas extras diárias sem a devida
comprovação da necessidade no sistema.
Em análise à folha de ponto referente ao mês de julho de 2017 dos empregados
das unidades SEDE de Brasília da Infraero, identificou-se 139 ocorrências de realização
de mais de 2 horas extras diárias sem a devida comprovação da justificativa no sistema,
referentes a 59 empregados. Destaca-se o caso do empregado de matrícula 1192438,
que apresentou a realização de 02:57 horas extras em 12/07/2017, ao mesmo tempo
em que consta o registro de cedido para este mesmo dia.
Com relação ao assunto, a Infraero se manifestou por meio do Despacho nº
SEDE-DES-2018/01672, de 17.9.2018, informando que, quando da realização de horas
extras, o empregado deve solicitar previamente por meio do sistema, no campo
“justificativa”. Os casos de mais de duas horas extras aqui apontados não apresentaram
a justificativa do empregado, ao menos nos relatórios referentes às folhas de ponto
encaminhados a esta CGU. Não houve informações com relação à justificativa destes
casos.
Especificamente quanto ao caso do empregado de matrícula 1192438,
esclareceu-se que efetivamente estava cedido e não havia sido convocado pela Infraero
quando do registro de horas extras. Contudo, a Infraero informou que não houve
pagamento decorrente do registro.
Adicionalmente, por meio do DESPACHO nº CSAT-DES-2018/03743, de
26.9.2018, a Infraero encaminhou uma planilha contendo a relação das horas extras
autorizadas, compensadas e pagas, além do impacto financeiro referentes aos 59 casos
apontados, no valor de R$ 18.922,69.
Em reunião realizada em 11.10.2018, a Infraero informou que o sistema de
frequência apresenta o total de horas autorizadas e não autorizadas, ficando estas
últimas à disposição da empresa, não sendo objeto de pagamento ou compensação.
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Em manifestação posterior, por meio do MEMORANDO Nº SEDE-DES2018/02786, de 18.10.2018, a Infraero informou que o Sistema de Frequência Ponto
Soft contém o campo de “justificativa” que, além da motivação para a realização da Hora
Extra, deve conter o número do documento de autorização. A aprovação é realizada
pela chefia imediata, que deve observar se no campo “justificativa” consta o número do
Memorando que autorizou as horas extras. Verifica-se, assim, que atualmente a
empresa já possui controles instituídos para os casos de extrapolação de duas horas
extras diárias.
Contudo, cabe registrar que as mais de duas horas extras aqui apontadas se
referem apenas ao mês de julho de 2017, representando apenas uma parcela de casos
com extrapolação de duas horas extras diárias realizadas sem a justificativa da
necessidade, devendo a Infraero realizar um levantamento dos casos de mais de duas
horas extras sem a comprovação da necessidade, referentes aos exercícios de 2017 e
2018.

8. Ocorrências de horas extras concomitantemente com abono
de atraso, sem o devido desconto deste abono no cômputo das
horas extras.
Em análise à folha de ponto referente ao mês de julho de 2017 dos empregados
das unidades SEDE de Brasília da Infraero, identificou-se, com relação a 11 empregados,
45 ocorrências de abono de minutos (“38 AT/SA ABON”) em dias que apresentaram a
realização de horas extras, sem que houvesse o devido desconto deste abono para o
cômputo das horas extras.
A título de exemplo, a empregada de matrícula 0226357 apresentou no dia
06/07/2017 a entrada às 12:04, representando 56 minutos antes do seu horário
previsto. Ela registrou sua saída às 18:05, quando o seu horário previsto seria até as
19:00, representando 55 minutos antes do horário previsto. Se ela entrou 56 minutos
antes e saiu 55 minutos antes, teria direito a apenas 1 minuto de hora extra. Contudo, a
folha de ponto desta empregada apresentou um registro de abono “038 AT/SA ABON”
de 55 minutos, por ter registrado a saída às 18:05, antes do seu horário previsto de
19:00. Tal fato resultou em 56 minutos de horas extras, e não 1 minuto, conforme seria
esperado.
O Acordo Coletivo de Trabalho da Infraero 2015-2017 dispõe sobre os limites de
atraso ou saída antecipada conforme a seguir:
“CLÁUSULA 15 – HORAS ABONADAS
O(a) aeroportuário(a) poderá utilizar até 2 (duas) horas mensais, sem desconto do seu
salário, em caso de atraso ou saída antecipada, limitado a 15 (quinze) minutos diários,
vedada a acumulação dessa concessão para o mês subsequente.
Parágrafo 1º - Caso o(a) aeroportuário(a) exceda aos 15 (quinze) minutos diários, sem
justificativa legal, serão descontados do seu salário as horas ou fração de horas
excedentes do atraso ou saída antecipada.
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Parágrafo 2º - Caso o(a) aeroportuário(a) exceda às duas horas mensais, serão
descontadas do seu salário as horas ou frações de horas excedentes do atraso ou saída
antecipada, observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 58, da Consolidação das
Leis do Trabalho, que estabelece que: não serão descontadas nem computadas como
jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de
5 (cinco) minutos, observado o limite máximo de 10 (dez) minutos diários.”

Registra-se que os casos apontados superavam o limite máximo de 15 minutos
diários de tolerância estabelecido no ACT 2015-2017.
A Infraero informou que a jornada flexível evita os registros dessa natureza,
porém não os impede, uma vez que, mesmo que o empregado tenha a jornada flexível,
ele deve cumprir tanto o horário núcleo quanto sua jornada diária estipulada, conforme
art. 25, §1º, transcrito a seguir, sendo que o horário núcleo está compreendido entre
11h e 16h. Desta forma, se o empregado chegar após as 11h, poderá ocorrer a situação
de “abono de atraso” concomitantemente com o registro de horas extras, caso seja
autorizado pelo superior hierárquico.
“Art. 25. A jornada do profissional que trabalha em horário administrativo deve ser de 8
(oito) horas diárias, totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais, conforme
ajustado no Contrato Individual de Trabalho ou Termo de Contrato Gerencial, permitida
a compensação, salvo previsão em sentido contrário no Acordo Coletivo de Trabalho, e,
ainda, ressalvadas as atividades com duração especial de trabalho.
§1º O horário administrativo pode ser flexível, sendo permitido ao empregado, inclusive
o detentor de cargo em comissão ou função de confiança, o início da jornada de trabalho
entre 7h e 11h, devendo cumprir o horário núcleo e sua jornada diária estipulada.”

Em reunião com a Infraero, realizada em 11.10.2018, foi esclarecido que o ponto
Soft somente aceita a contabilização das horas extras após a contabilização de todas as
horas da jornada daquele mesmo dia no sistema. Foi informado também, que existe
controle das horas que são aprovadas e utilizadas pelo empregado (pagas ou
compensadas) e das horas que são realizadas, mas não são aprovadas pela chefia
imediata, ficando estas últimas à disposição da empresa. Desta forma, entende-se que
a empresa possui os controles para evitar os casos de ocorrência de abono de atraso
concomitantemente com horas extras.
Contudo, não houve manifestação para o caso ilustrado, em que o empregado
entra 11:30, por exemplo, necessitando do abono da chefia no período de 11:00 às
11:30, e podendo considerar como hora extra após o término da sua jornada, que
começaria a contar 11:00, neste caso, tendo em vista o abono concedido de meia hora.
Com relação a este assunto, a Infraero se manifestou novamente, conforme
MEMORANDO Nº SEDE-DES-2018/02786, de 18.10.2018, informando sobre a jornada
flexível e o banco de horas, o que deve minimizar a ocorrência dos abonos de atraso.
Contudo, a empresa não informou quais os controles para evitar esses casos que, ainda
que mínimos, como a própria Infraero informou na reunião, precisam ser também
passíveis de controle.
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Um exemplo possível deste controle seria a implementação de rotina no sistema
de frequência que impossibilitasse a realização de horas extras nos dias em que o
empregado tem o abono de atraso concedido.
Pelo exposto, a Empresa deve instituir controles relacionados a estas
ocorrências, de forma a não se permitir nem o pagamento nem a utilização destas horas
extras que foram realizadas concomitantemente com o abono de atraso. Ademais, não
foram apresentadas manifestações especificamente para os casos apresentados,
devendo a Infraero realizar um levantamento dos casos referentes ao período de
1.1.2017 até o exercício de 2018, de forma a verificar se houve prejuízo à empresa
decorrente dessa situação, adotando as medidas necessárias ao ressarcimento destas
horas, se for o caso.

9. Ocorrências de horas extras em período de férias.
Em análise à folha de ponto referente ao mês de julho de 2017, identificou-se,
com relação a 7 empregados, 20 ocorrências de horas extras realizadas em dias que
constavam a marcação de férias do empregado.
A Infraero, em manifestação sobre as ocorrências, informou, com relação à
totalidade dos casos, que não houve convocação por parte da empresa para os
empregados citados, e que se tratavam de equívocos por parte dos empregados. Dos 7
empregados, 3 referiam-se a empregados com função de confiança que inseriram o
registro de frequência sem a necessidade, e o restante equívoco com relação à data de
término das férias. Adicionou, posteriormente, que não houve impacto financeiro para
a Empresa e que realizou os devidos ajustes nos períodos de férias dos empregados sem,
contudo, apresentar documentação comprobatória para esse fato.
Verifica-se, conforme manifestação da Infraero, que a maioria dos casos se
referem a registros de frequência equivocados. Tendo em vista que o sistema permite o
registro de frequência nas férias, propõe-se verificar a viabilidade de implementação de
mecanismo que impeça o registro de frequência quando o empregado estiver em
período de férias.
Sobre esta questão, a Infraero se manifestou por meio do MEMORANDO Nº
SEDE-DES-2018/02786, de 18.10.2018, informando que solicitou a demanda junto à
empresa que fornece os serviços de suporte e manutenção do sistema de frequência.
Esta implementação será acompanhada por meio do Plano de Providências Permanente
(PPP) da Unidade.
Ademais, sugere-se o levantamento por parte da Empresa do impacto financeiro
das ocorrências de horas extras em período de férias aqui apontadas, e também um
levantamento do restante dos casos, referentes aos exercícios de 2017 e 2018, assim
como a adoção das medidas necessárias ao ressarcimento destas horas, se for o caso.
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10. Inconsistência nas informações encaminhadas pela Infraero
relativas aos incentivos pagos no âmbito do PDITA e DIN.
Entre as principais ações do Plano de Sustentabilidade da Infraero, consta a
adequação de efetivo por meio do Programa Especial de Adequação de Efetivo (PEAE),
composto pelo PDITA – Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria e
pelo DIN – Desligamento Incentivado.
O limite a ser pago a cada empregado com esses incentivos foi fixado em R$ 250
mil em 2012, sendo atualizado, com base na variação do IPCA do período de setembro
de 2012 a dezembro de 2016, em 36,13%, o que elevou o limite para R$ 340 mil,
conforme registrado no Relatório de Gestão da Infraero do exercício de 2017.
Com vista a analisar os desligamentos feitos por meio desses programas, foi
solicitado à Infraero a relação de empregados que aderiram aos programas de
desligamento incentivado, com menção ao valor da indenização e das respectivas
rubricas, a data de adesão e data de desligamento efetivo e sob que programa se deu o
desligamento, em todos os casos, ocorridos durante os exercícios de 2016 e 2017.
O atendimento se deu com o envio de três versões de planilhas, sendo que a
cada versão analisada foram detectadas inconsistências e informadas à Infraero, que
encaminhava nova versão e justificativas, conforme será descrito nos parágrafos
seguintes.
Primeira versão
Ressalte-se que essa versão não chegou a ser analisada, pois antes do
recebimento dos documentos pela equipe de auditoria, a Infraero informou que o
arquivo encaminhado continha erros, enviando uma nova versão (segunda) por e-mail
no mesmo dia.
Segunda versão
Em análise aos arquivos da segunda versão, verificou-se o possível pagamento
de incentivos referentes aos programas de desligamento de empregados acima dos
limites previstos, conforme quadros a seguir:
Valor Pago Acima do Limite de R$ 250 mil, vigente até setembro/2016
Matrícula

Data de Adesão

Data do Desligamento

4136726

06/01/2015

04/01/2016

Valor – R$
261.040,75

Valores Pagos Acima do Limite de R$ 340 mil, vigente a partir de outubro/2016
Matrícula
4101361
9028503
9812290
1017754

CPF
***874.917-**
***.379.217-**
***.532.758-**
***.359.292-**

Valor – R$
500.000,00
500.000,00
437.217,32
465.632,16
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Nesse contexto, foi encaminhada Solicitação de Auditoria, para que a Infraero
apresentasse os devidos esclarecimentos.
Terceira versão
A Empresa informa que na segunda versão da relação dos empregados
desligados por meio dos programas PDITA e DIN nos exercícios de 2016 e 2017, não
constavam os valores dispendidos com a multa do FGTS para os desligamentos
realizados por meio do PDITA, motivo pelo qual foi encaminhado novo arquivo.
Diante disso, foi realizada nova análise a partir desse último arquivo
encaminhado, e identificou-se, além das inconsistências retratadas na segunda versão
do documento, as seguintes falhas:
a) Rubricas do Programa DIN constando do Programa de Desligamento PDITA:
Matrícula
666615
1542340
1542340

Programa de desligamento incentivado
Desligamento sem justa causa – PDITA
Desligamento sem justa causa – PDITA
Desligamento sem justa causa - PDITA

Descrição da rubrica
Incentivo financeiro DIN
Incentivo financeiro DIN
Incentivo financeiro extra - DIN

Valor – R$
250.000,00
269.936,24
61.192,51

b) Empregado matrícula 686313 constam apenas as rubricas Aviso Prévio
Indenizado PDITA (R$ 25.426,66) e multa FGTS (R$ 67.324,77). Não foi possível
confirmar se não houve, realmente, o pagamento de incentivo financeiro.
c) Rubrica “Incentivo Financeiro – PDITA” pago acima do valor de R$ 250.000,00,
considerando-se a data de desligamento até dezembro de 2016:
MATRÍCULA
9042415
716630
6758377
4125145
797596
4144042
4226039
4134144

DATA DE ADESÃO
22/02/2016
16/09/2014
04/03/2015
08/04/2013
05/11/2013
23/07/2013
18/07/2013
05/04/2013

DATA DO DESLIGAMENTO
11/07/2016
10/07/2016
15/08/2016
11/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
15/07/2016
20/07/2016

VALOR – R$
254.665,75
255.338,60
255.338,60
259.481,06
254.145,69
254.145,70
252.566,40
254.145,69

Como se pode observar, até mesmo na última versão encaminhada pela Infraero,
e considerada como a final pela Empresa, foram detectadas inconsistências, o que
demonstra a não realização de conferências dos dados e conciliações dos valores
indenizados em 2016 e 2017.
Por meio do Memorando 5292/DSSA(SARH)2018-R, a Infraero apresentou os
seguintes esclarecimentos sobre as falhas da segunda versão:
•
empregado matrícula nº 4136726- “aderiu ao PDITA na modalidade
‘Postergado’, no qual o pagamento do incentivo decorrente da adesão poderia
ocorrer em até 12 meses, em parcela única, corrigida pelo IPCA, conforme Ato Normativo
nº 53/DG/DJ/2015”.

23

•
em relação aos demais empregados – “ocorreu a migração em
duplicidade dos valores pagos na rescisão no módulo Folha de Pagamento do Sistema
GestorH, contudo o pagamento processado foi o valor correto do incentivo (...). A
segunda migração será estornada no módulo folha de pagamento e corrigida junto a
área de contabilidade até o mês de agosto próximo, o efetivo pagamento ocorreu dentro
dos valores estabelecidos nos planos de desligamentos da empresa”. (sem grifos no
original)
Acrescentou que “o atual cenário de criticidade na área de folha de pagamento
(principal equipe responsável pela prestação dos esclarecimentos solicitados) por conta
dos novos procedimentos de cobrança referentes ao Programa de Assistência Médica da
Infraero – PAMI, bem como dos ajustes do Acordo Coletivo de Trabalho/ACT, dificulta o
cumprimento dos prazos apresentados, ocasião em que solicitamos a prorrogação do
prazo para apresentação final dos demais dados em 10 dias”.
Em complemento, informou, sobre as falhas da terceira versão, que:
“a) Rubricas do Programa DIN constando do Programa PDITA.
Matrícula

Programa de
Desligamento
Incentivado

Descrição da
Rubrica

666615

Desligamento
sem Justa Causa PDITA

Incentivo
Financeiro DIN

Desligamento
Incentivo
1542340 sem Justa Causa –
Financeiro DIN
PDITA
Desligamento
Incentivo
1542340 sem Justa Causa - Financeiro Extra
PDITA
DIN

Valor (R$)

Resposta

Empregado desligado por meio do
PDITA
250.000,00
Incentivo contabilizado na rubrica
incorreta. Será realizada a correção.
269.936,24

61.192,51

Empregado desligado por meio do DIN.
Foi cadastrado o Programa incorreto.
Será realizada a correção.

b) Empregado matrícula 686313 constam apenas as rubricas Aviso Prévio
Indenizado PDITA (R$ 25.426,66) e multa FGTS (R$ 67.324,77):
Identificamos que foi pago o incentivo financeiro ao empregado matrícula
686313 no valor de R$ 250.000,00, rubrica Incentivo Financeiro PDITA.
c) Rubrica “Incentivo Financeiro – PDITA” pago acima do valor de R$ 250.000,00,
considerando-se a data de desligamento até dezembro de 2016.
Matrícula

Data de Adesão

Data do
Desligamento

4136726

06/01/2015

04/01/2016

9812290

19/11/2014

08/08/2016

1017754

19/12/2014

16/08/2016

9042415

22/02/2016

11/07/2016

Valor (R$)

Resposta

Desligamento por meio do PDITA
com recebimento postergado do
261.040,75
incentivo financeiro, conforme AA
53/DG/DJ 2015.
437.217,32 Pagamento
do
incentivo
contabilizado em duplicidade. Será
465.632,16
realizada a correção.
254.665,75
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716630
6758377
4125145
797596
4144042
4226039
"4134144

16/09/2014
04/03/2015
08/04/2013
05/11/2013
23/07/2013
18/07/2013
05/04/2013

10/07/2016
15/08/2016
11/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
15/07/2016
20/07/2016

255.338,60
255.338,60
259.481,06 Será realizada análise para verificar
254.146,69 as inconsistências e realizar as
254.145,70 correções necessárias nos sistemas.
252.566,40
254.146,69

Conforme se pode observar, as informações sobre os programas de
desligamento foram solicitadas, tendo sido encaminhadas 3 versões de arquivos, todas
com inconsistências, cujos esclarecimentos foram prestados pela Infraero.
No entanto, os esclarecimentos relativos aos valores que superaram os limites
fixados para pagamento dos incentivos (R$ 250 mil e 340 mil) no sentido de que houve
contabilização do pagamento em duplicidade, suscitou dúvida sobre se valores pagos
abaixo dos limites fixados também não teriam sido contabilizados em duplicidade e/ou
tenham sido efetivamente pagos em duplicidade, o que seria mais grave.
A Infraero informou que atualmente a contabilidade vem realizando
tempestivamente a análise das contas, com o intuito de conciliar os valores de rescisão
apropriados com os efetivamente pagos. Apesar dessa informação, a inconsistência das
planilhas encaminhadas, não permite assegurar a regularidade dos pagamentos
efetuados no âmbito dos programas de desligamento da empresa.
Nesse contexto, a fim de assegurar razoável confiabilidade nos pagamentos
efetuados no âmbito do PDITA, a Superintendência de Serviços Administrativos
informou, em última manifestação, que “as divergências anteriores encontradas estão
sendo verificadas e regularizadas, a fim de sanar as inconsistências relativas as
contabilizações e confirmar que que os pagamentos indevidos, foram todos
regularizados.”. Dessa forma, o acompanhamento dessa verificação, por parte da CGU,
será realizado por meio do Plano de Providências Permanente (PPP) da Unidade.
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RECOMENDAÇÕES
1 – Promover maior transparência à publicação das informações referentes à
remuneração dos cargos da Empresa, de forma a se permitir a consulta sem que haja
necessidade de digitar o nome completo do empregado, e publicar as informações
relacionadas aos cargos e funções no sítio eletrônico da Infraero.
Achados nº 4
2 – Adotar mecanismos de controles relacionados à realização e ao adequado
dimensionamento de Horas Extras na Empresa, como por exemplo, a implementação de
indicadores ou rotinas de monitoramento destas horas.
Achado nº 5
3- Realizar os devidos ajustes no sistema utilizado para a geração do Relatório Gerencial
de Horas Extras, de forma a não apresentar divergências com relação à Folha de Ponto
dos empregados, para que seu conteúdo apresente informações fidedignas e possa
servir de apoio à gestão de pessoal da organização.
Achado nº 6
4– Realizar um levantamento, referente aos exercícios de 2017 e 2018, de forma a se
verificar se houve casos de realização de mais de 02 (duas) horas extras diárias em
desconformidade com a legislação vigente, avaliando o impacto financeiro e adotando
as medidas necessárias para o seu ressarcimento, se for o caso.
Achado nº 7
5– Realizar um levantamento das horas extras que foram pagas juntamente com a
ocorrência de abono de atraso, referentes aos exercícios de 2017 e 2018, de forma a se
identificar o pagamento indevido destas horas, e adotar as medidas necessárias para o
seu ressarcimento, se for o caso.
Achado nº 8
6– Implementar mecanismos de controle com relação às ocorrências concomitantes de
abono de atraso e horas extras, de forma que essas horas extraordinárias somente
estejam disponíveis aos empregados após o cumprimento da jornada integral do
respectivo dia.
Achado nº 8
7– Realizar um levantamento sobre os registros equivocados de frequência nas férias,
referentes aos exercícios de 2017 e 2018, avaliando se houve impacto financeiro para a
Empresa e adotando as medidas necessárias para a reversão deste impacto, se for o
caso.
Achado nº 9
8- Implementar rotina no sistema de frequência da Infraero para não permitir o registro
de ponto nos dias de férias dos empregados.
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Achado nº 9
9- Com relação aos pagamentos efetuados no âmbito dos programas PDITA e DIN,
realizar os ajustes informados na manifestação da empresa e conciliar tais informações
com os valores efetivamente pagos aos ex-empregados no âmbito dos citados
programas de ajuste de efetivo, bem como realizar um levantamento de todos os
pagamentos realizados e conciliar com os valores contabilizados e registrados no
controle da empresa, de forma a verificar se houve inconsistência.
Achado nº 10

CONCLUSÃO
O trabalho buscou avaliar a gestão da Infraero no exercício 2017 em
atendimento aos incisos IV, V e VI do art. 13 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e
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conforme o escopo definido a partir da Decisão Normativa TCU nº 163, de 6.12.2017.
Tendo em vista as avaliações realizadas, verificou-se, de forma geral, a adequação dos
atos da gestão, em que pese algumas ressalvas apresentadas ao longo do relatório e
resumidos a seguir.
A avaliação da conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e II do art. 13 da
IN TCU nº 63/2010 identificou um período a descoberto no cargo de Presidente do
Conselho de Administração, entre 24.10.2017 a 30.10.2017. No entanto, não houve
prejuízo à prática dos atos de gestão do âmbito deste Colegiado no período indicado,
uma vez que não houve reunião neste período e o novo presidente do Conselho foi
eleito em 31.10.2017. As peças exigidas pelos normativos do TCU foram devidamente
carregados no sistema e-contas e não foram encontradas inconsistências com relação
às orientações do TCU para a elaboração do Relatório de Gestão.
A avaliação das Demonstrações Financeiras da Infraero referentes ao exercício
de 2017 identificou um aumento da receita operacional líquida de R$ 381 milhões
(13,4% com relação a 2016) e uma diminuição dos custos dos serviços prestados no valor
de R$ 70 milhões (3% com relação a 2016), gerando um lucro operacional bruto de R$
972 milhões (86% maior com relação a 2016). Além disso, houve redução nas despesas
(custos e despesas gerais e administrativas), sendo que as despesas com pessoal
reduziram em torno de R$ 200 milhões, representando 8% com relação ao exercício de
2016. Porém, o Programa de Assistência Médica da Infraero – PAMI – e os aportes
demandados nos cinco aeroportos privatizados em que a Infraero detém participação,
representam um impacto negativo nas contas da Empresa, contribuindo para a baixa
rentabilidade dos resultados da estatal.
Com relação à avaliação da gestão de pessoas, verificou-se a necessidade de que
a Infraero promova maior transparência à publicação das informações referentes à
remuneração dos cargos da Empresa, de forma a se permitir a consulta sem que haja
necessidade de digitar o nome completo do empregado. Além disso, não constam
informações relacionadas aos cargos e funções em seu sítio eletrônico.
Foram identificadas inconsistências com relação ao Relatório Gerencial de Horas
Extras e a Folha de Ponto dos empregados, referentes ao mês de julho de 2017. Também
foram apontados casos de realização de mais de duas horas extras diárias sem a
comprovação da necessidade, ocorrências de horas extras concomitantemente com
abono de atraso, sem o devido desconto deste abono no cômputo das horas extras, e
ocorrências de horas extras em períodos de férias, em desacordo com os normativos
vigentes na empresa.
Neste aspecto, verificou-se a adoção de algumas medidas por parte da Empresa,
como a implementação do novo Sistema de Registro Eletrônico do Ponto (SREP),
implementação de jornada flexível, acordos de compensação de horas trabalhadas e
envio de mensagem eletrônica de orientação aos empregados e superiores hierárquicos
envolvidos nas inconsistências relacionadas às horas extras. Contudo, as medidas não
são suficientes para impedir as ocorrências apontadas, uma vez que o novo Sistema, a
jornada flexível e os acordos de compensação de horas trabalhadas não impedem a
realização de horas extras e não resolvem as inconsistências dos relatórios gerenciais.
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As causas das inconsistências dos relatórios gerenciais estão relacionadas a
falhas na geração dos relatórios gerenciais, seja na sua elaboração de forma automática
pelo próprio sistema, seja pela extração manual dos seus dados, devendo a Infraero
avaliar a possibilidade de realizar ajustes nos sistemas ou na forma de elaboração destes
relatórios, de forma que possam ser utilizados de maneira gerencial. A utilização de
relatórios gerenciais com dados incompletos pode induzir a erros na tomada de decisão
dos gestores e a implementação de melhorias pode ajudar no apoio ao planejamento
das atividades relacionadas à gestão de pessoal.
As ocorrências relacionadas às horas extras concomitantemente ao abono de
atraso podem onerar a Folha de Pagamento da Empresa. Assim, a implementação de
controles com relação a estas ocorrências extras pode ajudar a Infraero a reduzir as
ocorrências de horas extras sem necessidade e assim, reduzir as despesas com pessoal.
Por fim, sobre a verificação das indenizações pagas aos empregados que
aderiram aos programas de desligamento da Empresa, verificou-se inconsistência das
informações encaminhadas pela Infraero com relação aos valores pagos aos
empregados desligados, o que se deve à ausência de conciliação das informações
geradas pela área de pessoal com as informações financeiras e contábeis.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Após o encaminhamento da Solicitação de Auditoria Final nº 201801087/04, de
4.9.2018, foram apresentadas manifestações por meio do Ofício nº SEDE-OFI2018/00411, de 19.9.2018, que encaminhou o DESPACHO nº SEDE-DES-2018/01672, de
17.9.2018, com as seguintes manifestações, cujas análises estão inseridas ao longo da
seção “Resultados dos Exames” deste relatório:
“Reportamo-nos ao MEMORANDO N° SEDE-MEM-2018/00760, que trata do
Ofício n° 11837/2018/CGLOG/DAE/SFC-CGU, de 12/07/2018, o qual informa o início da
ação de Auditoria Anual de Contas da Infraero com o objetivo de avaliar os principais
resultados alcançados pela Empresa, com ênfase na eficácia, eficiência e economicidade,
para apresentar as manifestações dos pontos levantados, em atendimento a Solicitação
da Auditoria n° 20180187/04, concernente a Diretoria de Serviços e Suporte Jurídico:
Prejuízo à transparência com relação aos dados dos empregados no sítio
eletrônico da Infraero
Em razão da manifestação da CGU acerca da divulgação dos dados dos
empregados da Infraero em seu sítio eletrônico, foi avaliada a pertinência da
disponibilização das informações frente ao cenário de concorrência no qual a Empresa
encontra-se inserida. Foi possível constatar que as informações referentes ao quadro de
pessoal são passíveis de divulgação, à exceção do que diz respeito aos ocupantes de
cargos em comissão.
A restrição deve-se à necessidade de preservar o conhecimento adquirido por
esse grupo, resultado do esforço de capacitação e aperfeiçoamento empreendido pela
Empresa e da experiência de cada profissional no exercício de suas atribuições, que
representa um atrativo para aquelas organizações que desenvolvem atividades de
administração aeroportuária e, também, aquelas que mantém relações comerciais com
a Infraero. Sendo assim e considerando a necessidade de promover ajustes nos sistemas
informatizados, a Infraero disponibilizará os dados requeridos até 1º de dezembro de
2018, observando as orientações da CGU no tocante à abrangência das informações
prestadas de forma a garantir a transparência de forma mais ampla e geral.
Avaliação das rubricas com Horas Extras da Infraero (referentes aos exercícios
de 2015 2016 e 2017)
Após a análise dos dados enviados, verificou-se um aumento do das rubricas
relacionadas a horas extras de 2015 para 2016 e uma diminuição de 2016 para 2017, no
entanto recomendou a Infraero dispor de mecanismos adequados e robustos com
relação ao controle de horas extras.
Além dos procedimentos internos de regulação e disciplina do assunto, a área de
Gestão Estratégica da Recursos Humanos, está promovendo estudos para a redução de
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horas extras no âmbito da Infraero. Estes estudos colaboram para a otimização de custos
na Empresa e contribuem para a elevação do clima organizacional, de forma que o
empregado não fique exposto à jornada além do pactuado no contrato de trabalho.
Divergências entre as informações constantes na Folha de Ponto e no Relatório
Gerencial de Horas Extras
A recomendação da CGU é a de que o Relatório Gerencial de Horas Extras
apresente as informações de forma completa, não devendo causar divergência com o
que foi apresentado na folha de frequência do empregado. Se houve horas extras não
solicitadas pelo empregado ou se as horas realizadas não foram aprovadas por sua
chefia, tais informações deveriam estar consignadas no Relatório Gerencial de Horas
Extras, de forma resumida e gerencial.
Com relação a esse quesito, importante reforçar que no exercício de 2017 o
sistema de registro de frequência da Infraero estava condicionado, a Portaria N°
1.510/2009, o qual não permite a alteração dos dados registrados pelo empregado,
impondo restrições de horário a marcação do ponto por parte do empregador e exigindo
a autorização prévia para marcação de sobrejornada.
Não obstante da recomendação da Empresa, os empregados permanecem no seu
ambiente laborai por razões pessoais e por muitas vezes não observam a recomendação
de que a jornada de trabalho deve ter início e cessar exatamente na hora fixada para
cada período, devendo ser evitada a permanência do profissional no local de trabalho
fora do horário de expediente.
Ainda sobre esse tema, vale ressaltar que a reforma trabalhista trazida pela Lei
13.467/2017 trouxe uma inovação legislativa referente ao artigo 4oda CLT, acrescendo
o parágrafo 2º, o qual dispõe sobre tempo à disposição do empregador:
Art. 4° - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial
expressamente consignada.
§ 2o Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado
como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o
limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o
empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas
vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas
dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras:
I - práticas religiosas;
II - descanso;
III- lazer;
IV - estudo;
V- alimentação;
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VI - atividades de relacionamento social;
VII - higiene pessoal;
VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca
na empresa.

A inclusão deste dispositivo na legislação visa evitar o pagamento de horas extras
ao empregado que, apesar de estar na empresa, não está de fato à disposição do
empregador, mas sim realizando atividades de interesse próprio, fato que se tornou
rotineiro nesta Empresa, conforme demonstrado nos relatórios
Divergências na remuneração constante da GFIP e da planilha encaminhada
pela Infraero referente aos benefícios e reembolsos pagos das Unidades SEDE de
Brasília, referentes ao mês de julho de 2017
Informamos que a divergência do JOSÉ MANOEL BELARMINO DOS SANTOS, se
dá, pois no mês que foi gerado o relatório, o empregado teve pagamento proporcional
a 28 dias, sendo o salário base de 30 dias igual a 4.111,90/30=137,06 x 28= R$ 3.837,77.
Quanto a empregada NILCEMARIA COSTA DOS SANTOS, em virtude do seu
desligamento ocorrido dia 03/07/2017, não houve contracheque, por isso não apresenta
salário base, onde foi pago em rescisão saldo de salário e o pagamento proporcional a 3
dias da rubrica 1417, sendo 30 dias igual 1.597,19/30 = 53,23 x 3 = R$ 159,72.
Realização de mais de 2 (duas) horas extras diárias sem a devida comprovação
da necessidade no sistema
Após a análise por parte dos auditores, foi recomendada a adoção de medidas
de forma que o sistema permita o cômputo destas horas, masque elas fiquem pendentes
de posterior autorização 1 ou não das horas extras realizadas pela chefia imediata e que
a Infraero realize um levantamento B de forma a adotar as medidas necessárias para os
casos de ressarcimento destas horas.
Com relação a esse item, cumpre esclarecer que quando da realização de horas
extraordinárias, o empregado deve tratá-las previamente no campo "justificativa" do
Sistema de Frequência, devendo incluir o documento autorizador, somente assim, a
chefia imediata do empregado poderá concedê-las que seja para pagamento ou para
compensação. A Infraero ainda estabelece em Acordo Coletivo que as horas extras
efetivamente trabalhadas, que não estejam previstas em acordos específicos de
compensação entre as partes, deverão ser pagas.
a) caso o (a) aeroportuário (a) queira optar pela compensação das horas extras
trabalhadas, poderá fazê-lo de comum acordo com a Infraero. A compensação
deverá ocorrer em até 6 (seis) meses após a data de registros dessas horas
extras, sendo pagas, pela Infraero, aquelas não compensadas ao final desse
prazo, no mês subsequente;
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b) poderá o (a) empregado (a), durante o período estabelecido na alínea "a" do
presente parágrafo, optar pela conversão das horas extras, em pecúnia, a serem
pagas pela Infraero no mês subsequente ao da opção;
c) o pagamento das horas extras, não acordadas para a compensação, deverá
ocorrer até o mês subsequente à realização das mesmas.

Por fim, esclarecemos que não houve pagamento decorrente o registro no relógio
da portaria do Ed. Centro-Oeste, no dia 12/07/2017, às 19h57, realizado pelo empregado
Ricardo José Pereira Bezerra, matrícula 1192438, atualmente cedido para a Agência
Brasileira de Inteligência.
Ocorrências de horas extras concomitantemente com abono de atraso, sem o
devido desconto deste abono no cômputo das horas extras
A recomendação neste item está relacionada às ocorrências de abono de atraso
juntamente com o cômputo de horas extras, sem que o atraso fosse descontado das
horas extras, avaliando a possibilidade de implementar rotina de forma que o sistema,
quando houver a ocorrência de abono de atraso, realize o desconto deste abono
automaticamente das horas realizadas.
Foi ressaltado ainda, que não foi possível identificar porque o horário flexível
evita registros dessa natureza, uma vez que ele não impede nem o abono de horas por
parte do superior hierárquico, nem a realização de horas extras.
Ato Normativo n° 146/DG/DJ/2017 que instituiu a NI 18.01 (SRH) - Jornada de
Trabalho e 1 Controle de Frequência, possibilitou a flexibilização do horário
administrativo, permitindo ao empregado o início da jornada de trabalho entre 7h e 11h,
devendo cumprir o horário núcleo e sua jornada diária estipulada
O horário núcleo está compreendido entre as 11h e 16h, em que todos os
empregados de uma área devem atuar simultaneamente.
O horário flexível não configura como qualquer tipo de banco de horas, assim o
cumprimento da jornada de trabalho deverá ser completado diariamente.
A jornada flexível contribui para amenizar o controle rígido de horário e
possibilita a diminuição de atrasos ou saídas antecipadas, as principais vantagens que
podemos citar são:
• Cumprimento da jornada dentro do horário escolhido pelo empregado, sem
prejuízo do trabalho;
• Possibilitar que o empregado possa programar melhor sua vida pessoal (levar
ou buscar filho na creche, praticar atividades físicas, realizar algum curso, realizar
consultas e procedimentos e etc);
• Estabelecer uma parceria entre empregador e empregado;
• Redução do número de faltas e atrasos;
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• Diminuição da necessidade de horas extras devido ao melhor aproveitamento
do horário;
• Fortalecer o ambiente de responsabilidade e comprometimento
Ocorrências de horas extras em período de férias
Com relação a esse componente, cumpre registrar que não houve impacto
financeiro, tendo ocorrido os devidos ajustes nos períodos de férias dos empregados.
Inconsistência nas informações encaminhadas pela Infraero relativas aos
incentivos pagos no âmbito do PDITA e DIN
Atualmente, a contabilidade realiza tempestivamente a análise das contas, com
o intuito de conciliar os valores de rescisão apropriados com aqueles efetivamente
pagos. Quando identificado a duplicidade na apropriação, a contabilidade encaminha
informação para a folha de pagamento que imediatamente realiza o estorno contábil.”

Posteriormente, conforme DESPACHO nº CSAT-DES-2018/03743, de 26.9.2018,
a Infraero se manifestou conforme a seguir. Referente às ocorrências apontadas de mais
de duas horas extras, a empresa encaminhou, em anexo a este Despacho, uma planilha
contendo as horas que foram autorizadas, compensadas e pagas, e o impacto financeiro
destas horas. Estas manifestações foram consideradas nas análises do Relatório
Preliminar.
1. Em complemento ao Despacho n. SEDE-DES-2018/01672, tecemos as seguintes
informações:
Divergências entre as informações constantes na Folha de Ponto e no Relatório
Gerencial de Horas Extras
2. Vale registrar que foi aberto o chamado número 51317, em 24 de setembro de
2018, junto a empresa responsável pelo suporte técnico e manutenção evolutiva para o
sistema de frequência da Infraero, sem custo adicional, nos seguintes moldes:
As horas extras não tratadas devem ter a seguinte observação: "Horas extras não
utilizadas à disposição da empresa".
Todas que não foram tratadas estão com um desses códigos: 152, 179, 180, 19,
20, 76, 154, 181, 182, 77, 153, 183, 184, 78, 87, 155.
Período de 01/09/2011 a 31/07/2018.
Horas tratadas para recessos e outras compensações, bem como para
pagamento não devem sofrer alterações.
Código / Descrição
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19 HORA EXTRA DIURNA 60% (120)
20 HORA EXTRA DIURNA 60% (180)
76 HORA EXTRA DIURNA 60% (220)
77 HORA EXTRA NOTURNA 60% (120)
78 HORA EXTRA NOTURNA 60% (180)
87 HORA EXTRA NOTURNA 60% (220)
152 HORA EXTRA DIURNA 100% (120)
153 HORA EXTRA NOTURNA 100% (120)
154 HORA EXTRA DIURNA 70% (120)
155 HORA EXTRA NOTURNA 70% (120)
179 HORA EXTRA DIURNA 100% (180)
180 HORA EXTRA DIURNA 100% (220)
181 HORA EXTRA DIURNA 70% (180)
182 HORA EXTRA DIURNA 70% (220)
183 HORA EXTRA NOTURNA 100% (180)
184 HORA EXTRA NOTURNA 100% (220)
Realização de mais de 2 (duas) horas extras diárias sem a devida comprovação da
necessidade no sistema
3. Cumpre complementar que a aprovação de horas extras são realizadas no
sistema Ponto Soft, mediante documento contendo a expressão autorização das
autoridades competentes estabelecidas na NI 18.01 - Jornada de Trabalho e Controle de
Frequência.
4. As tratativas no Sistema de Frequência Ponto Soft pelo empregado são
realizadas no campo "justificativa", que além de constar a motivação para a realização
da hora extra, deve conter o número do documento de autorização.
5. A responsabilidade pela aprovação no Sistema de Frequência Ponto Soft é da
chefia imediata, a qual deverá observar se no campo "justificativa" consta o número do
Memorando que autorizou as respectivas horas extras.
6. O Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019 estabelece que as horas extras
efetivamente trabalhadas, que não estejam previstas em acordos específicos de
compensação entre as partes, deverão ser pagas e/ou compensadas da seguinte forma:
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a) caso o (a) aeroportuário (a) queira optar pela compensação das horas extras
trabalhadas, poderá fazê-lo de comum acordo com a Infraero. A compensação deverá
ocorrer em até 6 (seis) meses após a data de registros dessas horas extras, sendo pagas,
pela Infraero, aquelas não compensadas ao final desse prazo, no mês subsequente;
b) poderá o (a) empregado (a), durante o período estabelecido na alínea "a" do
presente parágrafo, optar pela conversão das horas extras, em pecúnia, a serem pagas
pela Infraero no mês subsequente ao da opção;
7. Com relação aos 59 empregados listados no item 5 da Solicitação de Auditoria
n. 201801087/01, seguem as planilhas com a consolidação das informações.
8. Sobre o Horário Flexível implantando na Infraero em 1° de novembro de 2017
para os empregados que trabalham no horário administrativo, imperioso acrescer que a
proposta surgiu das seguintes necessidades:
a) reduzir de atrasos e faltas;
b) reduzir da necessidade de horas extras;
c) adaptar a rotina dos empregados
congestionamentos, diminuindo os níveis de stress;

que

enfrentam

diariamente

d) melhorar a relação entre empregados e suas chefias;
e) possibilitar a conciliação da vida profissional com a vida profissional do
empregado;
f) melhorar a satisfação na relação de trabalho.
9. No horário flexível é permitido ao empregado o início da jornada de trabalho
entre entre 7h e 11h, devendo cumprir o horário núcleo (período compreendido entre
11h às 16h) e sua jornada diária estipulada.
10. Na oportunidade, informamos que está em estudo a implementação do
Banco de Horas, que é a compensação das horas adicionais de trabalho por meio de
folgas, possibilidade assegurada pela Consolidação das Leis do Trabalho/CLT, em seu
artigo 59, possibilitando os seguintes benefícios:
a) Para o empregado, o banco de horas é uma possibilidade de ter folgas para
resolver assuntos pessoais sem ter nenhum valor descontado do seu salário;
b) Já para a empresa, o banco de horas é benéfico, pois permite a utilização da
capacidade máxima produtiva em períodos com alta demanda de trabalho, e a
concessão de folgas em períodos mais tranquilos, em comum acordo com o empregado.
Promove, ainda, a redução de custos com pagamento de horas extras e demais verbas
trabalhistas;
c) É importante destacar, ainda, a flexibilização das relações de trabalho para
que tanto a empresa quanto o empregado seja beneficiado;
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d) Além disso, o mais importante é que reduz significativamente os índices de
absenteísmo, uma vez que o trabalhador não precisa se ausentar do trabalho de maneira
injustificada;
e) As horas excedentes contabilizadas no Banco de Horas, em nenhuma hipótese,
serão caracterizadas como serviço extraordinário ou convertidas em pecúnia;”

Resposta ao Relatório Preliminar:
Após o encaminhamento do Relatório Preliminar nº 201801087, por meio do
Ofício nº 19284/2018/CGLOG/DAE/SFC-CGU, de 1.10.2018, foram apresentadas
manifestações por meio do Ofício nº SEDE-OFI-2018/00715, de 18.10.2018, que
encaminhou os memorandos nº SEDE-MEM-2018/01550, de 9.10.2018, e SEDE-DES2018/02786, de 18.10.2018, com as seguintes manifestações, cujas análises estão
inseridas ao longo da seção “Resultados dos Exames” deste relatório:
Memorando nº SEDE-MEM-2018/01550, de 9.10.2018:
1. Considerando a manifestação da Controladoria Geral da União - CGU, no que
diz respeito ao item 4. "Prejuízo à transparência com relação aos dados dos empregados
no sítio eletrônico da Infraero" da versão preliminar do Relatório de Avaliação da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, referente ao exercício
2017, acatamos a recomendação da CGU no sentido de que "a regra é a divulgação das
informações, sendo o sigilo exceção, devendo, por esta razão, qualquer hipótese de sigilo
estar bem fundamentada".
2. Dessa forma, iniciamos a adequação do sistema informatizado, de forma que
sejam disponibilizadas no sítio eletrônico da Infraero as informações detalhadas acerca
da remuneração dos empregados. Conforme documentos anexos, a consulta inicial
poderá ser realizada mediante o nome completo ou parcial dos empregados. Uma vez
identificado o empregado sobre o qual se deseja consultar, será possível ter acesso às
seguintes informações: CPF, matrícula, data de admissão, lotação, Unidade da
Federação, cargo regular, função, carga horária, categoria/padrão, remuneração básica
bruta, remuneração variável, deduções compulsórias, total da remuneração após
deduções compulsórias e mês de referência, além do detalhamento a respeito do que é
considerado no cálculo das remunerações e deduções compulsórias. De forma
complementar, serão disponibilizadas a Tabela Salarial de Cargos Regulares e a Tabela
de Remuneração para Funções de Confiança e Cargos em Comissão, conforme
apresentado em anexo.
3. A previsão é de que as modificações propostas estarão disponíveis até o mês
de dezembro de 2018.
4. Em relação à gestão de horas extras, constantes do item 5. "Avaliação das
rubricas com Horas Extras da Infraero", ainda da versão preliminar do Relatório, informo
que a Infraero está desenvolvendo um trabalho para acompanhamento sistemático das
horas extras, com o estabelecimento de indicadores e metas para a sua redução,
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conforme pode ser observado, inclusive, na decisão da Comissão de Melhoria do
Resultado Econômico Financeiro, anexo.
5. Dentre os objetivos do estudo de horas extras, destacamos:
a) Disseminar a cultura de gestão de Horas Extras na Empresa;
b) Formalizar o monitoramento de Horas Extras;
c) Ampliar o entendimento dos gestores acerca dos motivos que geram horas
extras e o
que pode ser feito para reduzi-las; e
d) otimizar custos.
6. Para o desenvolvimento da ferramenta de monitoramento foram seguidos os
seguintes requisitos:
a) Levantamento do histórico de Horas Extras lançado em folha, desde 2015;
b) Segmentação de dados por Diretoria, Dependência, Centro de Custos, Lotação,
por hora e por valor;
c) Identificação do quantitativo de horas previstas a serem trabalhadas por
dependência, mês a mês, a partir de 2018;
d) Construção do indicador "Percentual de Horas Extras sobre as Horas
Previstas", como base de análise para definição de metas;
e) Mapeamento do custo da Hora Extra por lotação e centro de custos;
7. Por oportuno, registre que mais de 90% das horas extras estão vinculadas à
atividade fim da Empresa, área de operações e serviços de navegação aérea, conforme
dados a seguir:
Diretoria
DO
DS
DF
DN
CEDIDOS
PR
Total Geral

% Sobre o Total em 2017
92,00%
4,57%
1,55%
0,58%
1,11%
0,18%
100,00%

Memorando nº SEDE-DES-2018/02786, de 18.10.2018:
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1. Reportamo-nos ao MEMORANDO N. SEDE-MEM-2018/01397, de 2/10/2018 e
DESPACHO N. SEDE-DES-2018/02304, de 2/10/2018, que trata do Ofício nº
19284/2018/CGLOG/DAE/SFC-CGU, de 1/10/2018, por meio do qual foi apresentado o
Relatório Preliminar n. 201801087, decorrente da Auditoria Anual de Contas do Exercício
de 2017 da Infraero com o objetivo de avaliar os principais resultados alcançados pela
Empresa, com ênfase na eficácia, eficiência e economicidade.
2. Em atenção aos mencionados documentos, apresentamos manifestações
relacionadas aos seguintes achados de auditoria:
3. Cabe ressaltar, inicialmente, que os achados de auditoria e todas as evidências
comunicadas foram analisadas pela equipe técnica responsável, sendo possível afirmar
que não foram identificados danos e/ou prejuízo financeiros à Infraero em decorrência
das inconsistências detectadas.
Achado nº 5 - item 3: Realizar os devidos ajustes no sistema utilizado para a
geração do relatório gerencial de horas extras, de forma a não apresentar divergências
com relação à folha de ponto dos empregados, para que seu conteúdo apresente
informações fidedignas e possa servir de apoio à gestão de pessoal da organização.
R - Foi solicitada melhoria no formulário "demonstrativo de ponto", de forma a
explicitar a quantidade de horas excedentes, contemplando as horas autorizadas e as
horas não utilizadas a disposição da empresa (CLT, ART. 4º §2º)
Achado nº 6 - item 4: "Avaliar a implementação de ajustes na geração de
relatórios relacionados aos benefícios e reembolsos, para que a remuneração apresente
todas as rubricas que a compõem, evitando divergências em seus valores com relação à
GFIP, de forma a tornar estes Relatórios fidedignos e para que sirvam de apoio à tomada
de decisão dos gestores".
R - Existem relatórios relacionados aos benefícios e reembolsos que compõem a
remuneração dos empregados os quais apresentam separadamente os gastos com todas
rubricas, por tipo de benefício, contendo todos os gastos com pessoal, bem como
encargos diretos e indiretos sobre a folha de pagamento. O balancete contábil é gerado
mensalmente pela área financeira, o qual é utilizado para acompanhamento das
despesas orçadas x realizadas, e tomada de decisão. Ademais, todas as rubricas que
compõem a remuneração do empregado, a partir do mês de setembro/2018 também
são informadas através do eSocial demonstrando fidedignamente a sua composição e
utilizada na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Achado nº 6 - item 5: Realizar um levantamento, referente aos exercícios de 2017
e 2018, de forma a se verificar ser houve casos de realização de mais de 02 (duas) horas
extras diárias em desconformidade com a legislação vigente, avaliando o impacto
financeiro e adotando as medidas necessárias para o seu ressarcimento, se for o caso.
R - Com relação a esse item, vale reforçar que as aprovações de horas extras são
realizadas no sistema Ponto Soft, mediante documento contendo a expressa autorização
das autoridades competentes estabelecidas na NI 18.01 - Jornada de Trabalho e Controle
de Frequência.
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As tratativas no Sistema de Frequência Ponto Soft pelo empregado são realizadas
no campo "justificativa", que além de constar a motivação para a realização da hora
extra, deve conter o número do documento de autorização.
A responsabilidade pela aprovação no Sistema de Frequência Ponto Soft é da
chefia imediata, a qual deverá observar se no campo "justificativa", consta o número do
Memorando que autorizou as respectivas horas extras.
Para exemplificação desse item, encaminhamos o demonstrativo de ponto e as
telas de lançamento e aprovação de horas extras (Anexo 1 - Demonstrativo de Ponto
082018, Anexo 2 - Demonstrativo de Ponto 092018, Anexo 3 - PS3587-Solicitação de
Horas Extras 082018 e Anexo 4 - PS3587-Solicitação de Horas Extras 092018 - JOHNNY
DSC E SC)
Cumpre frisar que o atual Acordo Coletivo de Trabalho estabelece que as horas
extras efetivamente trabalhadas, que não estejam previstas em acordos específicos de
compensação entre as partes, deverão ser pagas e/ou compensadas da seguinte forma:
= caso o (a) aeroportuário (a) queira optar pela compensação das horas extras
trabalhadas, poderá fazê-lo de comum acordo com a Infraero. A compensação deverá
ocorrer em até 6 (seis) meses após a data de registros dessas horas extras, sendo pagas,
pela Infraero, aquelas não compensadas ao final desse prazo, no mês subsequente;
= poderá o (a) empregado (a), durante o período estabelecido na alínea "a" do
presente parágrafo, optar pela conversão das horas extras, em pecúnia, a serem pagas
pela Infraero no mês subsequente ao da opção;
Achado nº 7 - item 6: Realizar um levantamento das horas extras que foram
pagas juntamente com a ocorrência de abono de atraso, referentes aos exercícios de
2017 e 2018, de forma a se identificar o pagamento indevido destas horas, e adotar as
medidas necessárias para o seu ressarcimento, se for o caso.
R - A Infraero por ser uma empresa pública, com personalidade jurídica de direito
privado, regida por legislação federal, sendo seus empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Acordo Coletivo de Trabalho e normativos
internos.
Estes institutos possuem benefícios relacionados ao abono da frequência de seus
profissionais, inclusive possibilitando a chefia a autonomia para abono em relação aos
empregados, motivo pelo qual a situação não é passível de ressarcimento.
Achado nº 8 - item 7: Implementar mecanismos de controle com relação às
ocorrências concomitantes de abono de atraso e horas extras, de forma que essas horas
extraordinárias somente estejam disponíveis aos empregados após o cumprimento da
jornada integral do respectivo dia.
R - Sobre esse assunto cabe uma breve contextualização sobre horário flexível e
Banco de Horas na Infraero:
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O Horário Flexível foi implantando no âmbito da Infraero em 1°/11/2017, para os
empregados que trabalham no horário administrativo, com o intuito das seguintes
benesses:
= reduzir de atrasos e faltas;
= reduzir da necessidade de horas extras;
= adaptar a rotina dos empregados
congestionamentos, diminuindo os níveis de stress;

que

enfrentam

diariamente

= melhorar a relação entre empregados e suas chefias;
= possibilitar a conciliação da vida profissional com a vida profissional do
empregado;
= melhorar a satisfação na relação de trabalho.
O horário flexível estabelecido no âmbito da Infraero é permitido ao empregado
o início da jornada de trabalho entre 7h e 11h, devendo cumprir o horário núcleo (período
compreendido entre 11h às 16h) e sua jornada diária estipulada.
Sobre o Banco de Horas, mecanismo com previsão de adoção ainda em 2018, que
possibilitará a compensação das horas adicionais de trabalho por meio de folgas,
assegurada pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, em seu artigo 59, acrescendo
os seguintes benefícios:
= Para o empregado, o banco de horas é uma possibilidade de ter folgas para
resolver assuntos pessoais sem ter nenhum valor descontado do seu salário;
= Já para a empresa, o banco de horas é benéfico, pois permite a utilização da
capacidade máxima produtiva em períodos com alta demanda de trabalho, e a
concessão de folgas em períodos mais tranquilos, em comum acordo com o empregado.
Promove ainda, a redução de custos com pagamento de horas extras e demais verbas
trabalhistas;
= É importante destacar, ainda, a flexibilização das relações de trabalho para que
tanto a empresa quanto o empregado seja beneficiado;
= Além disso, o mais importante é que reduz significativamente os índices de
absenteísmo, uma vez que o trabalhador não precisa se ausentar do trabalho de maneira
injustificada;
= As horas excedentes contabilizadas no Banco de Horas, em nenhuma hipótese,
serão caracterizadas como serviço extraordinário ou convertidas em pecúnia;
Consideramos que esses mecanismos contribuirão para a redução de horas
extras e abonos das frequências, vez possibilitará aos empregados e chefias do horário
administrativos, a adequação dos ajustes dos horários para cumprimento da jornada
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diária estipulada ao empregado, da mesma forma, as horas que excederam a jornada
poderão ser compensadas, evitando o efetivo pagamento.
Achado nº 9 - item 9: Implementar rotina no sistema de frequência da INFRAERO
para não permitir o registro de ponto nos dias de férias de empregados.
R - Demanda solicitada junto a empresa que fornece os serviços de suporte
técnico e manutenção evolutiva par ao sistema de frequência.
Achado nº 10: "Com relação aos pagamentos efetuados no âmbito dos
programas PDITA e DIN, realizar os ajustes informados na manifestação da empresa e
conciliar tais informações com os valores efetivamente pagos aos ex-empregados no
âmbito dos citados programas de ajuste de efetivo, bem como realizar um levantamento
de todos os pagamentos realizados e conciliar com os valores contabilizados e
registrados no controle da empresa, de forma a verificar se houve inconsistência".
R - Já foram implementados os mecanismos de controle necessários, para evitar
a ocorrência de dissensões entre os valores contabilizados pela folha de pagamento e
aqueles encaminhados à financeira para liquidação das rescisões aos empregados. As
divergências anteriores encontradas estão sendo verificadas e regularizadas, a fim de
sanar as inconsistências relativas as contabilizações e confirmar que que os pagamentos
indevidos, foram todos regularizados. Prazo para finalização da análise e regularização
dos registros contábeis na conta RCT - Rescisões de Contrato de Trabalho a Apropriar:
30/11/2018.
Em anexo ao Memorando nº SEDE-DES-2018/02786, de 18.10.2018, foram
encaminhados dois arquivos contendo exemplos de tela do Sistema de Frequência, de
forma a se comprovar os controles relacionados às horas extras, e dois arquivos
contendo exemplos de demonstrativo de ponto.
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Certificado de Auditoria
Anual de Contas
Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201801087
Unidade Auditada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ministério Supervisor: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Município (UF): Brasília (DF)
Exercício: 2017
1.
Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e
31/12/2017 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.
2.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram
os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame,
sobre a gestão da unidade auditada.
3.
Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos
integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade.
4.
Ressalta-se que, dentre os responsáveis certificados por Regularidade, há
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria
de contas, definido conforme art. 14 § 2º, da Decisão Normativa TCU n.º 163/2017.
Brasília (DF), 29 de outubro de 2018.
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela
certificação foi decidida pelo:
COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DE ESTATAIS DOS SETORES DE LOGÍSTICA E
SERVIÇOS

Parecer de Dirigente do
Controle Interno
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

Secretaria Federal de Controle Interno

Parecer: 201801087
Unidade Auditada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO
Ministério Supervisor: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Município (UF): Brasília (DF)
Exercício: 2017
Autoridade Supervisora: Ministro Valter Casimiro Silveira

1.

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de

2017 da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, expresso a seguinte
opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados
pela equipe de auditoria.
2.

O escopo das avaliações realizadas sobre a gestão restringiu-se às áreas de resultados

econômico-financeiros e pessoal, indicando, nesse último tema, fragilidades na gestão dos gastos
com Horas Extras na empresa, nos Relatórios Gerenciais de Hora Extra e Benefícios, na
transparência da publicação das informações referentes aos empregados em seu sítio eletrônico,
além de falhas nos controles referentes ao acompanhamento dos pagamentos realizados no
âmbito dos programas de desligamento da empresa.
3.

No exercício 2017, merece destaque a evolução nos resultados econômico-financeiros

das atividades relacionadas ao core business da empresa, após um período de ajustamento da
Infraero em relação à decisão de concessão à iniciativa privada de seus aeroportos mais rentáveis.
Verificou-se alavancagem de receitas e enxugamento de sua estrutura de pessoal e custos, a ser
otimizada em 2018 com a reestruturação do Plano de Saúde (PAMI) oferecido aos empregados.
Contudo, o resultado consolidado continua impactado (i) pelos prejuízos absorvidos da
participação (49%) que a Infraero detém nos aeroportos de Brasília, Confins, Guarulhos,
Viracopos e Galeão; e (ii) pelos resultados negativos do segmento da atividade de navegação
aérea sob tutela da Infraero.

4.

Para os próximos anos, deve-se atentar para a definição do efetivo papel que o acionista

controlador espera para a Infraero no setor aeroportuário frente a um cenário de concessão dos
aeroportos mais rentáveis do país à iniciativa privada. O resultado de 2018 da estatal já refletirá
a concessão de mais quatro aeroportos relevantes e está previsto, para o final de 2018, o
lançamento de edital para concessão de outros doze aeroportos das regiões Nordeste, Sudeste e
Centro-Oeste (5ª rodada de concessões), cuja concretização dos negócios pode se dar em 2019,
o que pode comprometer a sustentabilidade e independência da estatal.
5.

Importante lembrar que foi elaborado um Plano de Sustentabilidade da Infraero, em

atendimento ao Acórdão nº 2.915/2016-TCU-Plenário, que elencava diversas ações possíveis e
necessárias, tanto de ação direta da empresa quanto de ação integrada com outros atores
relacionados, com o intuito de melhorar os resultados da empresa. Porém, uma das premissas do
Plano seria que não houvessem novas saídas de aeroportos da rede da empresa.
6.

Em relação às recomendações emitidas pela Secretaria Federal de Controle Interno, em

trabalhos anteriores, observa-se a existência de 26 itens monitorando pendências na
implementação de melhorias indicadas. Essas recomendações vêm sendo acompanhadas no
âmbito do Plano de Providência Permanente – PPP da Unidade.
7.

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da
IN/TCU/n.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no
Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de
que as peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com
vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e
posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do citado Sistema.

Brasília/DF, 29 de outubro de 2018.

__________________________________________
Diretor de Auditoria de Estatais
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