SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA

Relatórios Consolidados de Auditoria emitidos no exercício de 2016, em consonância com as determinações
estatuídas pela Lei nº 12.527, de 18/11/2011, que regula o acesso a informações.
Número do Relatório
01.2016-15.4/SBMO-00/AIIN

Dependência
SBMO

Objeto
Auditoria na área operacional

Período da
Missão
04 a 07/04/2016

SEDE

Exames realizados nos critérios contábeis
adotados na elaboração das demonstrações
financeiras, da data base de 31 de
dezembro de 2015.

12/02 a
28/04/2016

03.2016-12.2/SBRB-23/AIAG

SBRB

Avaliar
os
atos
praticados
no
planejamento, desenvolvimento e gestão
no âmbito do TC 0079-EG/2013/0029,
cujo objeto é “Contratação de empresa
para elaboração do projeto executivo e
execução das obras/serviços de engenharia
para reforma e ampliação do terminal de
passageiros do Aeroporto Internacional de
Rio Branco, com foco nos controles
internos existentes.

06 a 10/06/2016

04.2016-15.4/SBRJ-00/AIIN

SBRJ

Auditoria na área operacional

06 a 09/06/2016

02.2016-10.3/SEDE-09/AIAG

05.2016-12.1/SBPA-23/AIIN

SBPA

Avaliar os atos praticados na gestão dos
contratos nº 0118-EG/2011/0013 e nº
0176-EG/2012/0013, com foco nos
controles internos existentes.

06.2016-12.2/SBGO-23/AIIN

SBGO

Avaliar os atos praticados na gestão do
TC0099-EG/2012/0001, com foco nos
controles internos existentes.

24 a 28/10/2016

07.2016-11.1/CORP-25/AIAG

Centro
Corporativo

Sistema da SAC-TI/Gestão TI e na
Contratação dos Serviços de Suporte
Técnico.

20/06 a
02/09/2016

08.2016-07.1/SBAR-27/AIAG

SBAR

Avaliar a gestão nas áreas de receitas,
contábil, despesas e tecnologia da
informação do Aeroporto de Aracaju.

20/06 a
02/09/2016

09.2016-02.4/SEDE-27/AIAP

SEDE

Gestão da Superintendência de Auditoria
Interna

09/03/2016 a
16/02/2017

10.2016-07.1/SBFI-00/AIAG

SBFI

Avaliar a gestão nas áreas de receitas,
contábil, despesas e tecnologia da
informação do Aeroporto Internacional de
Foz do Iguaçu/Cataratas.

04/06 a
19/09/2016

11.2016-08.1/CORP-03/AIAG

DCVA-SBSPSRRJ

12.2016-14.4/SEDE-00/AIIN

SEDE

29/08 a
02/09/2016

Avaliação da gestão nas contratações de
áreas promocionais/eventuais

21 a 25/11/2016
(SBSP) e 05 a
09/12/2016
(SBRJ)

Criação da CAPU de Referência para o
serviço de ranhuras (Grooving) que reflita

15 a 17/03/2015

SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA

a realidade de campo e avaliação do
impacto nas contratações deste serviço no
âmbito da INFRAERO.
13.2016-16.4/SBGO-24/AIIN

SBGO

14.2016-16.3/SBEG-24/AIIN

SBEG

Área Operacional

24 a 28/10/2016

Área Operacional

28/11 a
02/12/2016

Dependência

Objeto

Período da
Missão

SEDE

Manifestação para atender pleito contido
no Ofício-Circular nº 30/2016-MP, do
Departamento
de
Coordenação
e
Governança das Empresas Estatais –
DEST.

18 a 31/03/2016

02.2016-00.5/SEDE-27/AIAG-R
Especial

SEDE

Eleição de representantes dos empregados
no Conselho de Administração da
INFRAERO.

12/09 a
17/10/2016

03.2016-00.5/SBRB-22/AIAG-R
Especial

SRBR

Gestão na área de aquisição de bens e
serviços

06 a 10/06/2016

04.2016-00.5/SBIL-00/AIAG –
Especial

SBIL

Gestão nas áreas comercial, contratos
administrativos e aquisição de bens e
serviços.

07 a 11/11/2016

SBFI

Avaliação do recebimento provisório e
definitivo das obras e serviços de
engenharia para a reforma e ampliação do
terminal de passageiros, via frontal e
construção das edificações de apoio do
SBFI, objeto de TC nº 0020EG/2012/0009, firmado com o Consórcio
Damiani Tangran.

25 a 29/07/2016

Número do Relatório

01/PRAI(AIAG)/2016-R
Especial

05.2016-00.5/SBFI-23/AIAG-R
Especial

Os Relatórios de Auditoria encontram-se na Superintendência de Auditoria Interna da
Infraero, à disposição para consultas, caso necessário.
Atualizado em 30/09/2017

