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1. SUMARIO EXECUTIVO
1.1

Base Normativa
O relatório anual das atividades do Comitê de Auditoria consiste em uma

forma de prestação de contas dos trabalhos realizados no último exercício,
estando a sua produção e divulgação alinhada às boas práticas de governança
corporativa incentivadas pelo IBGC e prevista no inciso VI, do art. 31-D, da
Instrução CVM nº 509/2011; no inciso VII do § 1º do art. 24 da Lei n.º
13.303/2016; e no inciso VII do Art. 55 do Estatuto Social da Infraero:
Art. 55. Competirá ao Comitê de Auditoria, sem prejuízo de
outras competências previstas na legislação:
(...)
VII - elaborar relatório anual com informações sobre as
atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do
Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as
divergências significativas entre administração, auditoria
independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às
demonstrações financeiras;
1.2

Finalidade do Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria da Infraero – COAUD é um órgão auxiliar,

consultivo e de assessoramento permanente ao Conselho de Administração, que
atua com autonomia e independência nos assuntos relativos às auditorias
interna e independente, exposições a riscos, sistemas de controle interno,
elaboração e divulgação das informações financeiras, entre outros. As
3
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competências e responsabilidades do Comitê são desempenhadas em
cumprimento às atribuições legais aplicáveis, estatutárias e definidas no seu
Regimento Interno.

1.3

Composição
O Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) foi instituído na Infraero em

reunião realizada em 30/01/2018, quando a Assembleia Geral Extraordinária
aprovou o novo Estatuto Social da Empresa. O Conselho de Administração da
Infraero, em reunião realizada em 14/6/2018, elegeu 3 (três) membros efetivos
independentes, para compor o referido comitê: Miguel da Silva Neubern Júnior
(reeleito em 21/06/2019), Pedro Carlos de Mello e Aramis Sá de Andrade, tendo
o Comitê sido instalado em junho de 2018, data de sua primeira reunião. Em
reunião do COAUD, realizada em 01 de abril de 2019, os membros do Comitê
decidiram por eleger o Sr. Aramis Sá de Andrade coordenador do Comitê de
Auditoria, conforme disposto no § 1º do art. 51 do Estatuto Social.

1.4

Das Atividades Exercidas no âmbito de suas atribuições
Visando o cumprimento de suas atribuições estatutárias e regimentais,

o Comitê de Auditoria reuniu-se em 34 (trinta e quatro) ocasiões, sendo 28
(vinte) reuniões realizadas durante o ano de 2019 (janeiro a dezembro) e 6
(seis) reuniões ocorridas até a data de conclusão das demonstrações contábeis
(24/03/2020). As reuniões realizadas contemplaram 186 (cento e oitenta e seis)
4
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pautas, por meio das quais o COAUD manteve contato permanente com as
áreas internas da Infraero, visando acompanhar os trabalhos desenvolvidos e
obter subsídios para fundamentar as suas avaliações, envolvendo ainda o
Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, Diretores Executivos,
Superintendentes e Gerentes da Infraero, representantes da Comissão de
Ética, dos Auditores Independentes, Auditores Internos, Conselheiros e
Diretores Executivos do Infraprev, entre outros.
As atas das reuniões foram encaminhadas aos membros do Conselho
de Administração, por meio da Assessoria da Presidência, e publicadas no
Portal de Infraero, na internet.
Foram discutidos temas relacionados à elaboração das demonstrações
financeiras e aos controles internos, com os superintendentes das áreas de
Controladoria (DNCO), Participações Societárias e Previdência Complementar
(DNSP) e Governança, Riscos e Compliance (PRRC), em suas respectivas
áreas de atuação. Foram realizadas 13 (treze) reuniões com os auditores
externos da BDO RCS Auditores Independentes, para conhecimento de
metodologia, planejamento, monitoramento e resultados dos trabalhos de
elaboração das Demonstrações Financeiras de 2019.
Destacam-se, ainda, dentre as atividades desenvolvidas pelo Comitê: as
sugestões e recomendações apresentadas para o aperfeiçoamento de
processos; acompanhamento do atendimento às suas recomendações e
àquelas realizadas pelas auditorias interna e independente, apontadas no curso
5
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dos trabalhos; acompanhamento das atividades das áreas corporativas,
inclusive jurídica, principalmente em relação aos processos ativos e passivos e
o seu reconhecimento ou não, na contabilidade; validação

dos relatórios

trimestrais da Gerência de Ouvidoria e da Superintendência de Governança,
Riscos e Controles Internos (PRRC), como também dos relatórios do PAMI
(Superintendência de Gestão de Pessoas – DSGP) e do INFRAPREV
(Superintendência de Participações Societárias e Previdência Complementar –
DNSP).
O Comitê manteve reuniões regulares com o Conselho de
Administração, ao qual se manifestou sobre aspectos relacionados com suas
atribuições regimentais, inclusive emitindo notas técnicas sobre: Ações de
Supervisão e Monitoramento do Infraprev; Avaliação dos Órgãos de Controle
da Infraero; Transações entre Partes Relacionadas; e Avaliação do Plano de
Metas do Programa de Assistência Médica da Infraero – PAMI, referente ao
exercício de 2020 e prestou informações ao Colegiado sobre suas atividades.

Principais Recomendações

1.5

No desenvolvimento de suas atribuições o Comitê de Auditoria realizou
diversas recomendações visando contribuir com o aperfeiçoamento dos
processos da Infraero, dentre as quais destacam-se:
Alinhar entre as áreas os critérios para classificação dos Riscos (alto,
médio, baixo, inexistente);
ii. Como fonte de receitas, analisar tecnicamente a respeito da viabilidade
de cobrança para o ressarcimento de custos dos serviços do FollowMe
6
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nos procedimentos de abastecimento de combustível nos aeroportos
administrados pela Infraero;
iii. analisar o benefício Pós-Emprego (em especial PDITA); Impairment;
Operações Descontinuadas;
iv. revisar e atualizar a NI 24.02 (CNT) Procedimentos de Administração
Financeira – Contabilidade de 28/11/2008
v. Atualizar o Projeto Novo Infraprev - perdas apuradas – que seja avaliada
a possibilidade de convidar a AGU (Advocacia Geral da União) para
integrar os processos judiciais que venham a ser instaurados em busca
da recuperação dos capitais do Infraprev na operação Greenfield;
vi. criar e implementar metodologia de auto avaliação do programa de
integridade pela PRRC e acompanhamento pela PRAI e Auditores
Externos, levando os resultados, periodicamente, ao conhecimento formal
dos órgãos estatutários (item 19 do Plano da CGU - 31/12/2019);
vii. realizar estudo técnico sobre Bens de propriedade da Infraero entregues
para a iniciativa privada nos processos de concessão de aeroportos sem
ressarcimento à Infraero e reflexos no Teste de Impairment e que sejam
feitas as interlocuções necessárias com os órgão externos envolvidos, de
forma a esgotar o assunto e se buscar internamente um entendimento
definitivo, visando a correta contabilização do fato;
viii. verificar se há débitos de participantes em aberto do ano de 2018,
referentes ao custeio PAMI do exercício 2018;
ix. verificar com a auditoria independente se o cálculo atuarial é revisado.
Caso não seja objeto de revisão pela auditoria independente, avaliar a
conveniência de contratação de atuário(a) independente visando gerar a
contraprova;
x. inserir em Norma Interna previsão de prazo para revisão dos normativos
e que a área de Compliance passe a monitorar a atualização de
normativos e, se constatados desvios, adotar (ou encaminhar) medidas
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destinadas à correção de rumos, inclusive de caráter disciplinar (ações
corretivas, didáticas e preventivas);
xi. Incluir as denúncias catalogadas pela Ouvidoria no monitoramento a ser
reportado periodicamente ao COAUD pela PRAI;
xii. incluir em relação ao códigos de ética, de conduta e integridade (a) pontos
específicos para fornecedores/parceiros comerciais, visto tratar-se de
públicos diferentes (em relação a funcionários); (b) a exigência de adesão
pelos fornecedores/parceiros comerciais aos ditames da Lei do Meio
Ambiente (corresponsabilidade); c) considerar nos trabalhos a existência
do COAUD dentre os canais de denúncias; d) disponibilizar as
campanhas periódicas de divulgação do serviço de Ouvidoria
(transparência) também na internet, para acesso ao público externo;
xiii. divulgar as ferramentas de controle de Rateio e Pagamento de Despesas,
com acompanhamento da Auditoria Interna – PRAI;
xiv.destacar contabilmente e/ou em Nota Explicativa os valores relacionados
às operações descontinuadas;
xv. regulamentar a designação de Fiscais de Contrato (administrativo) e de
Serviço (técnico-operacional), relativo à transferência da Gestão do
Contrato da Auditoria Independente da PRRC para a DNCO, de modo a
garantir a segregação de funções e responsabilidades entre as áreas
intervenientes;
xvi. discutir com os Auditores externos sobre a adequação da contabilização
do reajuste das receitas da Navegação Aérea – DECEA, que se encontra
sub judice (contingência/depósito em juízo), mantendo os entendimentos
necessários com a Jurídica (DSPG);
xvii. Consultar a Jurídica sobre a sustentação da definição contábil adotada,
se se trata de contingência ou não, e se a nota explicativa está em
consonância com o CPC-25;
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1.6

Destaques
Dentre os assuntos e trabalhos realizados entre janeiro de 2019 e março

de 2020 pelo COAUD destacam-se os seguintes:

1.6.1

Das Demonstrações Financeiras
O Comitê acompanhou o processo de elaboração das Demonstrações

Financeiras de 31/12/2019, examinando balancetes, balanço e notas
explicativas e procedeu à apreciação das Demonstrações Contábeis, Relatório
da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos
destinados à publicação. Tomou conhecimento das práticas contábeis adotadas,
das ocorrências atípicas, dos seus impactos na situação patrimonial e nos
resultados, em reuniões havidas com os responsáveis pela elaboração desses
documentos e com os auditores externos.
O Comitê verificou que as práticas contábeis utilizadas na elaboração
das demonstrações financeiras estão alinhadas com os princípios fundamentais
da contabilidade, com a legislação societária brasileira e demais normas
aplicáveis, retratando adequadamente a situação patrimonial da Infraero.

1.6.2

Dos Sistemas de Controles Internos e de Gerenciamento de Riscos
Os trabalhos conduzidos pela Superintendência de Governança, Riscos

e Compliance (PRRC), área responsável na Infraero pela gestão dos sistemas
9
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de controles internos e de gerenciamento de riscos, foram sistematicamente
acompanhados pelo Colegiado.
Este Comitê considera positiva a atuação da Administração no trabalho
que se encontra em andamento para o mapeamento dos riscos dos processos
estratégicos e monitoramento do plano de ação definido visando garantir a
efetividade dos sistemas de controles internos e de gerenciamento do risco da
Empresa.

1.6.3

Da Auditoria Interna
A

Superintendência

de

Auditoria

Interna

(PRAI)

participa

permanentemente, como convidada, de todas as reuniões do COAUD, exceto
daquelas ocorridas exclusivamente com a Administração e com os Auditores
Independentes. Além disso, foram realizadas diversas reuniões com pautas
específicas envolvendo a área de Auditoria Interna com o objetivo de concretizar
a avaliação pelo COAUD: dos pontos apurados nas Auditorias Interna e Externa;
do monitoramento das recomendações; do acompanhamento do Plano Anual de
Auditoria (PAINT) e do Relatório Anual dos trabalhos da Auditoria Interna
(RAINT); estrutura e orçamento da Área.
O Comitê avalia positivamente a abrangência e a qualidade das
auditorias procedidas, assim como o grau de independência da área. Nos
trabalhos realizados pela auditoria interna, não foram apontadas falhas no
cumprimento da legislação vigente e das normas internas cuja gravidade
pudesse colocar em risco a solidez da Infraero.
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1.6.4

Da Auditoria Independente
O Comitê reuniu-se com os auditores independentes para conhecimento

das principais ocorrências nos trabalhos realizados no curso da elaboração das
Demonstrações Financeiras de 2019 e de sua avaliação dos controles internos
da Infraero.
O COAUD considera satisfatórios os trabalhos desenvolvidos, não tendo
sido identificadas situações que pudessem afetar a objetividade e a
independência dos auditores externos.

1.6.5

Da Ouvidoria e do Canal de Denúncias
O Comitê realizou reuniões com a Gerente de Ouvidoria para tomar

conhecimento dos Relatórios Trimestrais de Ouvidoria do exercício de 2019. Em
atendimento à disposição da Lei 13.303/2016, foi ativado, no site da Ouvidoria
(https://transparencia.infraero.gov.br/denuncia/), o canal de denúncias para o
COAUD.
O COAUD não recebeu, até a conclusão deste relatório, registro de
qualquer denúncia de descumprimento de normas, ausência de controles, ação
ou omissão por parte da Administração que indicasse a existência de fraudes,
falhas ou erros que colocassem em risco a continuidade da instituição ou a
fidedignidade das demonstrações contábeis.
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1.6.6

Manifestação sobre as Demonstrações Financeiras 2019
Com base nas considerações acima, o Comitê de Auditoria, ponderadas

devidamente suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do
escopo da sua atuação, recomendou ao Conselho de Administração a aprovação
das Demonstrações Contábeis da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – INFRAERO, de 31 de dezembro de 2019.

2. ATIVIDADES
O Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – INFRAERO é um órgão colegiado de caráter permanente, instituído
de acordo com as melhores práticas de governança corporativa, que tem por
finalidade assessorar o Conselho de Administração no que se refere ao exercício de
suas funções de auditoria e de fiscalização, atuando principalmente sobre (i) a
qualidade e a integridade das demonstrações contábeis; (ii) a aderência às normas
legais, estatutárias e regulatórias; (iii) a efetividade dos sistemas de controle interno
para a produção dos relatórios financeiros; e (iv) a atuação, independência e
qualidade dos trabalhos dos auditores internos e independentes. As avaliações do
Comitê baseiam-se nas informações recebidas da Administração, dos auditores
externos, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de
controles internos, dos gestores das áreas internas e nas suas próprias análises,
decorrentes de observação direta.
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2.1 Das Atividades Exercidas no Âmbito de suas Atribuições
Visando o cumprimento de suas atribuições estatutárias e regimentais,
o Comitê de Auditoria reuniu-se em diversas ocasiões (calendário a seguir):
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As reuniões realizadas contemplaram 186 (cento e oitenta e seis)
pautas, por meio das quais o COAUD manteve contato permanente com as
áreas internas da Infraero, visando acompanhar os trabalhos desenvolvidos e
obter subsídios para fundamentar as suas avaliações, envolvendo ainda o
Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, Diretores Executivos,
Superintendentes e Gerentes da Infraero, representantes dos Auditores
Independentes, Auditores Internos, Conselheiros e Diretores Executivos do
Infraprev, entre outros.
As atas das reuniões foram encaminhadas aos membros do Conselho
de Administração, por meio da Assessoria da Presidência, e encontram-se
publicadas no Portal de Infraero em:
<https://transparencia.infraero.gov.br/comite-de-auditoria/>.
Cabe ainda destacar as pautas internas das reuniões do COAUD, em
que foram tratados temas como a proposta do Plano de Trabalho, proposta de
revisão do Regimento Interno do COAUD (encaminhada pela Secretaria à
Diretoria Jurídica) e avaliação da auditoria interna e externa, dentre outros.

2.2 Recomendações Apresentadas à Administração
As recomendações feitas pelo Comitê de Auditoria à Administração e aos
Superintendentes da Infraero encontram-se registradas nas atas de reuniões do
Órgão e estão listadas a seguir:
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As

recomendações

feitas

pelo

Comitê

de

Auditoria

à

Administração e aos Superintendentes da Infraero encontram-se
registradas nas atas de reuniões do Órgão e estão listadas a seguir:
Gestor/Recomendação
DNCO
PRRC
DNSP
PRGE
PRAI
PROU
DSSA
DOGP
DSTI
DSGP
DSJU
Total Geral

Total Geral
39
29
10
6
10
3
1
2
2
3
1
106

2.3. À Superintendência de Controladoria – DNCO
i. Definir prazo de entrega dos papéis de trabalho, adotar as
medidas cabíveis para garantir a realização adequada dos
trabalhos

pela

BDO

-

inclusive

por

meio

de

serviços

extraordinários – e, se necessário e aplicáveis, encaminhar
medidas

sancionatórias

contra

a

empresa

de

auditoria

independente que a antecedeu (Maciel Auditores) por eventual
descumprimento das obrigações legais e contratuais;
Atendida.
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iii. Lançar valorizadamente a equivalência patrimonial dos trimestres, não
efetuada na época própria, em dezembro (2018);
Atendida.
iv. Elaborar nota explicativa sobre a continuidade da Infraero;
Atendida.
v. Realizar reunião da BDO com a Presidência para tratar da continuidade;
Atendida.
vi. Avaliar a adequação da taxa de juros definida para o cálculo atuarial do
Infraprev e do PAMI em 2017 e 2018;
Atendida.
vii. Definir as datas-limite (prazos) para os itens pendentes (identificados na
cor vermelha) na planilha do Cronograma de Encerramento Contábil;
Atendida.
viii. Formalizar a necessidade de revisão do normativo da Secretaria da
Receita Federal – RFB acerca do recolhimento de tributos incidentes
sobre

tarifas

de

embarque

referentes

às

passagens

aéreas

comercializadas por agências de viagens, por meio de proposta de nova
redação para o normativo (ou de ajustes na Medida Provisória nº 877, de
25 de março de 2019, que trata do assunto) e agendar contato com
representante competente junto à RFB;
Em monitoramento.
ix. Fazer a provisão da diferença de valores devidos pela Inframerica, entre
o reconhecido pela Infraero e o reconhecido pela concessionária;
16
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Em monitoramento.
x. Apresentar informações mais detalhadas a respeito do tratamento dado à
possibilidade de ressarcimento de custo decorrente do acionamento dos
bombeiros para atendimento de ocorrências com aeronaves nos
aeroportos;
Em monitoramento.
xi. Priorizar a geração dos dados para o cálculo atuarial e maior atenção à
consistência da base de dados do PAMI;
Atendida.
xii. Submeter para a nova Diretoria a análise dos impactos financeiros e
tributários do registro contábil dos gastos em bens da União (OBU);
Atendida.
xiii. Realizar, com o auxílio da Jurídica, a análise dos valores provisionados
das ações judiciais, em relação ao valor final da causa;
Em monitoramento.
xiv.Priorizar a identificação dos depósitos judiciais que podem ser baixados
e priorizar a atualização dos depósitos mais representativos;
Em monitoramento.
xv. Verificar junto aos bancos depositários a possibilidade de identificação
dos depósitos por meio de conta cliente Infraero, para viabilizar o melhor
controle;
Em monitoramento.
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xvi. Contatar com o Infraprev solicitando a priorização na remessa de dados
contábeis/atuariais e realizar reunião com a Vesting Consultoria para
esclarecer os pontos que realmente se apresentam como pendentes;
Atendida.
xvii. Tramitar Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00042 sobre o estudo do
registro contábil dos gastos em bens da União - OBU para a DIREX e dar
conhecimento ao CA;
Atendida.
xviii. Considerar no teste impairment a descontinuidade das operações dos
aeroportos em que o edital já esteja publicado;
Atendida.
xix. Proceder a revisão e atualização do Plano de Ação que trata do
cumprimento da obrigatoriedade de apropriar receitas e despesas dando
ênfase ao regime de competência, em articulação e com o envolvimento
das áreas intervenientes;
Atendida.
xx. Convidar a área de TI para discussão do cronograma de atualização do
sistema GestoRH ou de alternativa capaz de assegurar a suficiência,
integridade e confiança na base de dados e na sistemática de gestão;
Em monitoramento.
xxi. Priorizar as ITR que serão auditadas;
Atendida.
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xxii. Enfatizar a necessidade de revisar e atualizar a NI 24.02 (CNT)
Procedimentos de Administração Financeira

– Contabilidade de

28/11/2008;
Em monitoramento.
xxiii. Promover a articulação com todas as áreas intervenientes de modo a
garantir o cumprimento dos prazos do cronograma, que devem ser
devidamente acordados e cobrados;
Em monitoramento.
xxiv. Elaborar estudo técnico a respeito da contabilização do PDITA e discutir
com a BDO, retornando o assunto ao COAUD;
Atendida.
xxv. Provocar a realização de reuniões de follow-up periódicas com as áreas
de interface definidas no seu "Plano de Ação" (Ex. Elaboração da Política
PAMI, pela DSGP), a fim de que conheça e monitore as justificativas
visando estabelecer datas de término (ainda que estimadas) para a
conclusão das ações definidas e acordadas com as respectivas áreas;
Em monitoramento.
xxvi. Firmar o compromisso formal com as áreas intervenientes, inclusive das
SPE (aeroportos concedidos na primeira rodada de concessões), de
cumprimento dos prazos de entrega de documentos e informações
destinadas ao desenvolvimento dos trabalhos da Auditoria Independente;
Em monitoramento.
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xxvii. Divulgar em nota explicativa a justificativa sobre redução/queda de
receitas causadas pelas obras de ampliação da pista em Santos Dumont
realizada de 20/08 a 24/09/2019, tendo em vista que o fechamento da
pista foi necessário para garantir a segurança das operações;
Atendida.
xxviii. Divulgar as ferramentas de controle de Rateio e Pagamento de
Despesas, com acompanhamento da Auditoria Interna – PRAI;
Em monitoramento.
xxix. Destacar contabilmente e/ou em Nota Explicativa os valores
relacionados às operações descontinuadas;
Atendida.
xxx. Avaliar os efeitos contábeis relacionados à cisão Infraero x Nav Brasil,
principalmente os relacionados aos bens impactados por impairment,
passivos contingentes e passivos de benefícios pós emprego;
Em monitoramento.
xxxi. Solicitar a análise da BDO, visando o debate em reunião dos seguintes
pontos: Benefício Pós Emprego (em especial PDITA); Impairment;
Operações Descontinuadas;
Atendida.
xxxii. Solicitar à BDO retorno quanto ao tratamento da Sede (unidade
geradora de caixa) no teste de impairment;
Atendida.
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xxxiii. Dar conhecimento do procedimento contábil do PDITA, decidido pela
DIREX, ao Conselho de Administração;
Atendida.
xxxiv. Avaliar

a

possibilidade

de

caracterizar

a

conta

como

transitória/retificadora (dupla função) no sistema em relação à conta
Encargos sobre Férias;
Em monitoramento.
xxxv. Verificar se as adequações da contabilização da depreciação
continuam gerando Receitas referente aos Bens em Comodato ainda sem
identificação;
Em monitoramento.
xxxvi. Apresentar

o

acompanhamento

da

implementação

das

recomendações da Auditoria Interna;
Em monitoramento.
xxxvii. Verificar, sobre o processo referente a recuperação judicial da SPE
Campinas, se a dívida foi reconhecida no balanço patrimonial da
concessionária;
Em monitoramento.
xxxviii. Verificar se a reforma da previdência teve efeito contábil relevante ou
não na Infraero;
Em monitoramento.
xxxix. Consultar a Jurídica sobre a segurança do direito ao recebimento dos
valores de reajuste das tarifas de Navegação Aérea que se encontra em
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discussão judicial e se há o reconhecimento da dívida por parte do
DECEA.
Atendida.

2.4

À Superintendência de Gestão Estratégica – PRGE
i.

Avaliar a alternativa de segregação do relatório da administração
exigido pelo TCU dos demais, tendo em vista os prazos de elaboração
serem diferentes;
Atendida.

ii. Avaliar a possibilidade de uniformizar (padronizar) a forma de
apresentação dos resultados dos indicadores de gestão em relação às
metas estabelecidas, tornando-as mais amigáveis para todos os
públicos interessados.
Em monitoramento.
iii. Avaliar a possibilidade de apartar a parte do PAMI no débito da Polícia
Federal a fim de viabilizar o ressarcimento mais rápido dos valores
inadimplentes referentes aos empregados cedidos àquele órgão;
Em monitoramento.
iv. Receitas com prestação de serviços pela Infraero aos Estados e
Municípios detentores de aeródromos: avaliar a possibilidade de
elaborar tabela referencial de preços para acelerar a elaboração das
propostas e embasar as negociações.
Em monitoramento.
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v. Verificar a adequação à previsão legal (Lei 13303/2016 e Estatuto da
Infraero) sobre a descrição relativa à avaliação dos Administradores e
Conselheiros Fiscais no Relatório da Administração 2019, no item
Comitê de Elegibilidade;
Atendida.
vi. Avaliar a possibilidade de incluir comentários sobre ASG (Ambiental,
Social e Governança) no Relatório da Administração 2019,
considerando

que

a

Infraero

menciona

diversas

atividades

relacionadas a esses aspectos em seu formato de gestão.
Atendida.

2.5

À Superintendência de Gestão de Pessoas – DSGP
i. Avaliar a possibilidade de contratação de atuário(a) independente
visando gerar a contraprova para os cálculos atuariais destinados à
contabilidade;
Em monitoramento.
ii. Inserir, na Norma Interna, critérios para o cálculo em caso de
desligamento de dirigentes, considerando-se que os recursos
apartados ao PAMI pela patrocinadora e pelos empregados formam um
fundo solidário, em conta específica, para custear as despesas com
saúde, independentemente do valor apartado individualmente, e que
nem os valores da contribuição pessoal mensal dos próprios dirigentes
ao PAMI, nem da patrocinadora, sejam consideradas como forma de
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compensação por não "utilização dos benefícios" para ajustar-se ao
orçamento, podendo-se manter tais informações em notas explicativas,
apenas para efeitos gerenciais;
Atendida.
iii. Contabilização e Gerenciamento do PAMI e o Plano de Metas referente
ao Exercício de 2020: reiterada a recomendação registrada em
PARECER Nº SEDE-PAR-2019/00634, de que seja apresentado
estudo dos impactos do novo PAMI nas Demonstrações Financeiras,
com seus efeitos no resultado e no Patrimônio Líquido, inclusive em
relação ao passivo pós-emprego -- CPC n.º 33 (R1) - Benefícios a
Empregados

--,

comparando

com

a

situação

apresentada

anteriormente.
Atendida.

2.6

À Superintendência de Governança, Riscos e Compliance – PRRC
i. Solicitar celeridade na análise pela BDO sobre a adequação da
contabilização de OBU, a fim de

evitar atraso no

encerramento contábil;
Atendida.
ii. Realizar análise de compliance da documentação a ser apresentada
pela ESTAPAR, TC nº 02.2018.024.0051, vencedora do certame
relativo ao contrato

de

estacionamento

de

Congonhas;

Atendida.
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iii. Gestão de Riscos e Controles Internos – Relatório Anual de Atividades
da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos: Alinhar
entre as áreas, durante o mapeamento,

os

critérios

para

classificação dos riscos (alto, médio, baixo, inexistente);
Em monitoramento.
iv. Desenvolver (ou certificar-se de que existe) metodologia organizacional
eficaz e eficiente

para mapear a publicação de normativos

relacionados ao negócio da Infraero e verificar se estão sendo
observados/cumpridos,
mapeamento

de

sendo

processos

desejável
e

de

que

riscos

faça
em

parte

do

relação

ao

(des)cumprimento de normas e regulamentos;
Em monitoramento.
v. Cessões de áreas definitivas pelo antigo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (atual Ministério da Economia) Regularização cartorial dos imóveis da União: rever junto com as áreas
intervenientes a classificação de riscos do processo de gestão de bens
móveis e imóveis, especialmente os destacados em vermelho (risco
alto).
Em monitoramento.
vi. Continuar monitorando e utilizando o Programa Destaque em
Governança de Estatais como referência e indutor de boas práticas de
governança da companhia;
Atendida.
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vii. Atualizar a Política de Segurança da Informação e incluir regras de
acesso aos órgãos de governança e controle;
Atendida.
viii. Revisar a necessidade de criação de Política relativa à divulgação das
Atas de Reuniões dos órgãos Estatutários;
Em monitoramento.
ix. Avaliar a forma de implementar (ajuste de normativos etc.) a exigência
de que seja firmado compromisso de adesão (preferentemente por via
eletrônica e com exigência de manifestação obrigatória de todos os
funcionários da Companhia) ao Código de Integridade, estabelecendo,
inclusive, como pré-requisito de habilitação para investidura em cargos;
Em monitoramento.
x. Criar e implementar metodologia de auto avaliação do programa de
integridade pela PRRC e acompanhamento pela PRAI e Auditores
Externos, levando os resultados periodicamente, ao conhecimento
formal dos órgãos estatutários (item 19 do Plano da CGU –
31/12/2019);
Em monitoramento.
xi. Adotar medidas de monitoramento do resultado das ações já
implementadas, visando atestar a sua efetividade e, se for o caso,
corrigir o percurso. Por exemplo: (a) quantificar a incidência de
denúncias antes e após determinada ação; (b) aplicar questionário para
autoavaliação pelos gestores das áreas;
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Em monitoramento.
xii. Fixar premissas e deixar claro qual o apetite e a tolerância a riscos
que a Empresa se propõe a assumir em seus processos e, nesse
sentido, revisar o redirecionamento do seu monitoramento de riscos,
atuando junto à DIREX na definição dos riscos inerentes à cadeia de
valor, alinhada ao Planejamento Estratégico;
Em monitoramento.
xiii. Avaliar impactos de eventual desvio de função da PRRC (2ª Linha de
Defesa) decorrentes da NT SEDE NTT 2019/00128 - Atribuição à
PRRC da "Análise prévia, pela área de compliance, dos processos de
licitação, contratação e gestão contratual” nos processos de
responsabilidade

dos

Centros

Regionais

de

Serviços,

Superintendências e Diretoria (Sede) – 1ª Linha de Defesa;
Em monitoramento.
xiv. Que seja realizada uma apresentação ao Conselho de Administração
demonstrando que a Infraero está cumprindo as recomendações tanto
da SEST quanto a maior parte das estabelecidas pelo TCU referente
ao Plano de Ação para o acórdão TCU- Plenário-1832/2018.
Em monitoramento.
xv. Definir os critérios de probabilidade e impacto dos riscos identificados;
Em monitoramento.
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xvi. Incluir no código de ética/integridade ponto específico para
fornecedores/parceiros

comerciais,

visto

tratar-se

de

públicos

diferentes (em relação a funcionários);
Em monitoramento.
xvii. Incluir a exigência de adesão pelos fornecedores/parceiros
comerciais

aos

ditames

da

Lei

do

Meio

Ambiente

(corresponsabilidade);
Em monitoramento.
xviii. Considerar nos trabalhos a existência do COAUD dentre os canais
de denúncias;
Em monitoramento.
xix. Disponibilizar as campanhas periódicas de divulgação do serviço de
Ouvidoria (transparência) também na internet, para acesso ao público
externo;
Em monitoramento.
xx. Atualizar o COAUD sobre a possibilidade de prorrogação do Contrato
ou do processo de nova contratação de auditoria independente e
avaliar a conveniência e oportunidade de estabelecer o prazo-limite de
vigência do novo contrato (limite legal);
Em monitoramento.
xxi. Inserir item no edital solicitando que as empresas interessadas
deverão apresentar atestados ou declarações de capacidade técnica
que comprovem ter executado, nos últimos 2 anos, serviços relativos à
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análise do ambiente e controles internos gerais de TI, referentes ao
suporte dos registros contábeis e eficácia dos mesmos nos padrões de
boas práticas adotados pelo Cobit, ITIL ou similar reconhecido pelo
mercado, o que deverá compor o objeto deste edital;
Em monitoramento.
xxii. Exigir que a Contratada disponha em sua estrutura de pessoas
especializadas nas áreas de atuaria, tributária e de auditoria de TI para
apoiar os trabalhos da auditoria nessas áreas;
Em monitoramento.
xxiii. Avaliar a adequação do item 8.1.12 do Termo de Referência em
relação ao prazo de 5 anos;
Em monitoramento.
xxiv. Regulamentar a designação de Fiscais de Contrato (administrativo)
e de Serviço (técnico-operacional), relativo à transferência da Gestão
do Contrato da Auditoria Independente da PRRC para a DNCO, de
modo a garantir a segregação de funções e responsabilidades entre as
áreas intervenientes;
Em monitoramento.
xxv. Noticiar o COAUD a respeito do prazo de atuação da PRRC nas
atividades de primeira linha e a composição do indicador de
conformidade mencionado no item 10, a, vi, do Voto 2020/00019, que
trata da Avaliação de Órgãos de Controle da Infraero, relativo à "Análise
prévia, pela área de compliance, dos processos de licitação,
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contratação e gestão contratual” nos processos de responsabilidade
dos Centros Regionais de Serviços, Superintendências e Diretoria
(Sede);
Atendida.
xxvi. Referente à Avaliação Integrada de Conformidade, apresentada no
dia 20/02/2020, testar o processo e as informações por amostragem,
destacando os pontos de maior risco, acompanhando, com as
respectivas áreas técnicas, se estão sendo adequadamente avaliados
e cumpridos, a fim de verificar a conformidade;
Em monitoramento.
xxvii. Criar e formalizar reportes periódicos para a Administração, com
critérios definidos sobre o tratamento às não conformidades;
Em monitoramento.
xxviii. Registrar em atas de reuniões, bem como em Relatórios de
atividades, como segunda linha de defesa, os alertas apontados aos
Diretores e/ou Superintendentes;
Em monitoramento.
xxix. Criar campo no painel de acompanhamento para segregar
procedimentos e demais itens dos checklists que não exigem
despesas/investimentos (valor 'zero'), bem como campo "prazo", de
preenchimento obrigatório, parametrizado para aceitar somente "data
de conclusão".
Em monitoramento.
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2.7

À Superintendência de Auditoria Interna – PRAI

i. Efetuar o levantamento de todas as recomendações pendentes de
implementação, demonstrando o quantitativo por Diretoria, com o
respectivo grau de risco de cada uma, bem como a idade (aging list);
Atendida.
ii. Incluir o monitoramento da implementação das recomendações do
COAUD no próximo relatório, como também a indicação das
providências já adotadas pelas áreas competentes em relação às
recomendações realizadas pela Auditoria;
Atendida.
iii. Que a PRAI, antes de propor o instituto da “assunção de risco pela
gestão”, observe ou promova a criação de escala de alçadas
decisórias, com procedimento específico para riscos a terceiros,
devendo,

também,

submeter

ao

Conselho

de Administração

recomendações pendentes de longa data que possuam alto grau de
risco e/ou envolvam riscos a terceiros para tomada de decisão quanto
à baixa (assunção do risco);
Atendida.
iv. Avaliar quanto a possibilidade de inserção das recomendações do
COAUD no Siaud visando facilitar o monitoramento pela PRAI. Ficou
acordado que as respostas às recomendações do COAUD passarão a
ser encaminhadas diretamente à PRAI, que deverá analisar se a
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recomendação foi atendida e o problema sanado. Enquanto não
atendida (ou solucionada), a recomendação deve permanecer como
pendente e sob

acompanhamento;

Atendida.
v. Designar, de forma proativa, representante da PRAI para realizar
tratativas com a CGU, a fim de assegurar que o novo sistema (eAUD)
já contemple a maior quantidade possível de funcionalidades
desejadas pela Auditoria Interna (ex.: relatórios e alçadas para
despacho e encerramento das recomendações);
Atendida.
vi. Verificar se foram implementadas as recomendações constantes no
Memorando Nº SEDE-MEM-2019/00078, relativas a: i) A revisão da
representação gráfica das posições hierárquicas e de subordinação da
Diretora-Superintendente em relação às demais diretorias

e do

Conselho Fiscal do Infraprev; e ii) O contato entre a Contabilidade da
Infraero e a do Infraprev para buscarem compatibilizar a metodologia
utilizada para o registro mensal do cálculo atuarial pelo método da
recorrência.
Atendida.
vii. Incluir no monitoramento os órgãos regulatórios externos, tais como
ANAC, Anvisa, Ibama e Receita Federal, tendo em vista que isso
poderá aperfeiçoar a calibragem da Matriz de Risco;
Em monitoramento.
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viii. Enviar informações mais detalhadas sobre valores recuperados e
gastos evitados, para conhecimento do COAUD.
Em monitoramento.
ix. Priorizar as situações que têm impacto no balanço e verificar a
possibilidade de melhorias no sistema, a fim de facilitar o
monitoramento o atendimento das recomendações.
Em monitoramento.
x. Incluir as denúncias no monitoramento reportado periodicamente ao
COAUD
Em monitoramento.

2.8

Á Superintendência de Participações Societárias e Previdência
Complementar - DNSP

i. Eleger pessoa(s) para elaborar checklists e transmitir as lições
aprendidas para as equipes envolvidas no processo de seleção e
monitoramento de investimentos do Infraprev, a partir do trabalho
realizado e documentos produzidos pelas CTA;
Em monitoramento.
ii. Consultar a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais - SEST e a Superintendência de Previdência Complementar PREVIC sobre a forma e exigências para aprovação do relatório
semestral elaborado pela DFRI. Incluir, nas Notas Técnicas, conclusão
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e propostas para deliberação da Diretoria Executiva e Conselho de
Administração. Revisar a alçada de decisão do relatório, ajustando as
normas internas a respeito da matéria. Encaminhar previamente ao
COAUD os próximos relatórios, após deliberação da Diretoria
Executiva.
Em monitoramento.
iii. Solicitar ao Infraprev a apresentação dos relatórios concluídos da FGV
para análise pelos membros do Comitê;
Em monitoramento.
iv. Solicitar que o Instituto dê acesso às lições aprendidas do Projeto Força
Tarefa à Superintendência de Governança Societária e Relações com
Investidores - DFRI;
Em monitoramento.
v. Avaliar a possibilidade de convidar a AGU (Advocacia Geral da União)
para integrar os processos judiciais que venham ser instaurados em
busca da recuperação dos capitais do Infraprev na operação
Greenfield;
Atendida.
vi. Destacar, no final do relatório, as proposições da área, em forma de
resumo das propostas, a fim de facilitar a tomada de decisões e
sistematização das providências a serem implementadas;
Atendida.
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vii. Promover alterações no Estatuto Social do Infraprev, para refletir a
política de indicações da Infraero;
Em monitoramento.
viii. Que as superintendências da Infraero responsáveis pelas rubricas que
compõem o encontro de contas entre a Infraero e as concessionárias
de Confins, Campinas, Guarulhos e Galeão, sob a coordenação da
Superintendência de Participações e Relações com os Investidores —
DFRI, adotem as medidas necessárias ao encerramento dos referidos
termos, sua contabilização e o acerto de valores pendentes e solicitou
especial atenção na apuração do período de utilização do sistema
Tekaplus. Informar ao Comitê o andamento dessas medidas, bem como
os resultados alcançados;
Em monitoramento.
ix. Observar os prazos, a legislação e Normas Internas aplicáveis à
execução ao Relatório semestral Infraprev (CGPAR n.9);
Atendida.
x. Referente à Contratação com Partes Relacionadas - Concessionária
Aeroporto Rio de Janeiro-CARJ - Contrato TSA, verificar se os clientes
da lista apresentada pela Changi no mundo são ou não partes
relacionadas com a mesma.
Atendida.
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2.9
i.

À Gerência de Ouvidoria – PROU
Apresentar cópia da consulta à Jurídica a respeito do Canal Único
versus exigência legal (Lei 13303/2016 e Decreto 8945/2016) de
criação de canal específico para recebimento de denúncias pelo
COAUD;
Atendida.

ii. Criar, no Sistema PROUVI, uma opção que possibilite ao denunciante,
se desejar, direcionar a denúncia para análise pelo Comitê de Auditoria,
visando atender ao previsto no §2º do art. 55 do Estatuto Social da
Infraero; § 2º do art. 24 da Lei 13.303, de 30/06/2016; e parágrafo único
do art. 2º da Instrução Normativa nº 17, de 03/12/2018, da
Controladoria Geral da União (CGU).
Atendida.
iii. Promover a normatização do recebimento de denúncias por parte da
Comissão de Ética;
Em monitoramento

2.10
i.

À Superintendência de Tecnologia da Informação – DSTI
Apresentar as demandas de TI, inclusive as relativas ao Plano de Ação
DFCO NT Regime de Competência e KPMG;
Atendida.
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ii. Que o CGSIC, por seu coordenador, atue como protagonista do plano
de ação da LGPD (Lei13.709/2018) na Empresa;
Atendida.

2.11
i.

À Assessoria Jurídica Empresarial – DSJU
Rediscutir com a DFGE e PRRC a recomendação de avaliar a
conveniência de descentralizar para os respectivos gestores de
processos e de negócios a elaboração e publicação de normas internas
e, concluídos os estudos, submetê-los à consideração do COAUD;
Atendida (parcialmente).

2.12
i.

À Superintendência de Serviços Administrativos – DSSA
Patrimônio - Novo procedimento de baixa de bens do Ativo Imobilizado:
em conjunto com a DFCO, reelaborar a nota técnica com o
procedimento revisto, para ser submetida à Diretoria Executiva e ao
Conselho de Administração, com prévio trânsito pelo COAUD;
Atendida.
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2.13

À Superintendência de Gestão da Operação – DOGP

i. Trazer ao Comitê apresentação de análise técnica a respeito da
viabilidade de cobrança para o ressarcimento de custos dos serviços do
FollowMe nos procedimentos de abastecimento de combustível nos
aeroportos pela Infraero;
Atendida.
ii. Que o assunto FollowMe SBRJ seja debatido com a área comercial a fim
de obterem um entendimento e posicionamento

comuns.

Atendida.

3

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
O Comitê emitiu, em 24/03/2020, o Resumo do Relatório do Comitê de

Auditoria 2019/2020, abrangendo em síntese os trabalhos desenvolvidos entre
abril de 2019 e março de 2020, período relativo à elaboração das Demonstrações
Contábeis do exercício 2019.

4

CONCLUSÃO
Com base nas considerações acima, o Comitê de Auditoria,
ponderadas devidamente suas responsabilidades e as limitações
naturais decorrentes do escopo da sua atuação, recomendou ao
Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Contábeis
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, de
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