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Relatório de Auditoria: 3/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
18/2016/AUD

Órgão Responsável:

GR09, GR09AF

Assunto:

Auditoria nos pagamentos do Contrato ER09 n.º 01/2005 referente à
prestação de serviços de STFC (Local) para a Gerência Regional dos
Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte – GR09.

Ítem

80

Referência

Recomendação (24/03/2016)

Classificação

a

Apure em todo o período de vigência do Contrato ER09
n.º 01/2005, a diferença paga em desacordo com o
previsto contratualmente, adotando as medidas
necessárias para recuperar o montante pago a maior (§§
32 a 54).

Administrar
Contratos

Providência 1
Por meio da Portaria nº 230, de 29/02/2016, a GR09 constituiu Comissão Especial, para realizar
atividades de análise e elaboração de relatório propositivo de ações referentes à apuração de
pagamentos de serviços de STFC, bem como a possível cobrança de serviços não previstos no
contrato, objeto do Relatório nº 3/2016-AUD. O prazo da Comissão ficou estabelecido em 120
(cento e vinte) dias, contados da publicação da Portaria, anexa.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Conforme prazo estabelecido na Portaria n.º 230, de 29/2/2016, anexada ao SAAI,
a Auditoria Interna aguardará a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial para
análise das providências adotadas. Recomendação em andamento.

25/07/2016

Providência 2
Por meio do Memorando nº 42/2016/SEI/GR09AF/GR09/SFI, a GR09 encaminha o Relatório de
Auditoria nº 2/2016, bem como solicita a prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos, pela
mencionada Comissão, pelo prazo de 120 dias, ou seja, até 29/10/2016, tendo em vista o prazo de
dilatação solicitada pela operadora responsável.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A Auditoria Interna continuará o acompanhamento da recomendação, tendo em
vista que as ações desempenhadas pela GR09 ainda dependem de complementação
conforme documentação anexada ao SAAI. Recomendação em andamento.

01/11/2016

Providência 3
A GR09 encaminha o Relatório de Auditoria nº 12/2016, com todas as informações e conclusão
dos trabalhos realizados pela Comissão designada pela Portaria nº 230, de 29 de fevereiro de
2016.
Análise da Equipe Auditoria 3
Considerando a solicitação da GR09 contida na mensagem eletrônica de
10/11/2016 (anexa), será conferido prazo de 120 dias para complementação do
Relatório de Auditoria nº 12/2016. Recomendação em andamento.

Prazo
10/03/2017

Providência 4
“A GR09 encaminha o Relatório de Auditoria nº 1/2017, com todas as informações e conclusão
dos trabalhos realizados pela Comissão designada pela Portaria nº 230, de 29 de fevereiro de
2016.” Tendo em vista a impossibilidade de validação de providência, do Relatório de Auditoria nº

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

4/2/2019

Página 2 de 90

1/2017, por meio do Sistema de Atividades da Auditoria Interna – SAAI, solicito que essa
mensagem seja encaminhada para a Auditoria, para a efetivação do processo. Resposta da área
conforme mensagem eletrônica anexa.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Com base no Informe n.º 33/2017/SEI/GR09AF/GR09/SFI, de 20/3/2017, anexado
ao SAAI, a GR09 apresentou os resultados da apuração recomendada pela
Auditoria Interna por meio do Relatório de Auditoria n.º 3/2016. No referido
informe, a GR09 concluiu que houve cobranças indevidas relacionadas às
chamadas “fixo-fixo” realizadas e recebidas, e de cobrança de serviços não
existentes em contrato totalizando R$ 126.658,00 de valores cobrados
indevidamente. Ressalta-se que, após a análise dos cálculos realizados pela GR09,
a Auditoria Interna solicitou esclarecimentos adicionais que foram inseridos no
conteúdo do Informe n.º 33/2017/SEI/GR09AF/GR09/SFI. Portanto, para que a
recomendação seja dada como atendida a GR09 deve adotar as medidas
necessárias para recuperar o montante pago a maior. Recomendação em
andamento.

10/04/2017

Providência 5
Conforme consta do Processo SEI nº 53560.000837/2017-26, foi encaminhado o Ofício nº
17/2017/SEI/GR09AF/GR09/SFI-ANATEL, de 04/04/2017, notificando a Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A acerca da conclusão do Processo SEI nº 53560.000680/2016-58, em que
ficou constatada a cobrança a maior das ligações feitas, no âmbito do Contrato ER09 nº 1/2005Anatel. O referido Ofício foi expedido, pelo Protocolo da Sede, em 05/04/2017.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

A presente recomendação visa à recomposição do erário em relação a pagamentos
indevidos realizados em favor da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A Embratel. A identificação de pagamentos indevidos se deu no âmbito do Relatório
n.º 3/2016-AUD, onde restou efetivamente constatado o pagamento de ligações
telefônicas em desacordo com o Contrato n.º 01/2005. Além disso, também restou
constatado, conforme amostra de faturas analisada, a cobrança de serviços sem
previsão contratual e, consequentemente, sem previsão de valores na planilha de
preços afeta ao referido contrato. Os serviços para os quais não há previsão
contratual são os seguintes: a) assinatura; b) numeração; e c) ligações a cobrar. No
curso das tratativas para atendimento da presente recomendação a GR09 adotou as
medidas necessárias para calcular os valores indevidos. Como se verifica no
âmbito da providência n.º 4, acima, a GR09 informou que havia concluído o
trabalho de recalculo dos valores. A partir deste momento a Auditoria Interna foi
acionada para avaliar os cálculos realizados. Conforme contido na Análise de n.º 4,
a avaliação da Auditoria Interna foi focada no conteúdo do Informe n.º
33/2017/SEI/GR09AF/SFI. Dentre os esclarecimentos suscitados, a equipe da
Auditoria Interna apontou para o fato de que a interpretação realizada pela GR09
quanto à possibilidade de pagamento pelas chamadas a cobrar carecia de
fundamentação legal, uma vez que o contrato e, especialmente, a planilha de
preços não traziam tal previsão. Assim, ao analisarmos as informações e
documentos afetos à Providência n.º 5, identificamos que a GR09 manteve seu
entendimento quanto à possibilidade de pagamento pelas chamadas a cobrar, e
mais, produziu um novo Informe, de número 53/2017/SEI/GR09AF/GR09/SFI
(SEI 1330725), sugerindo que tal interpretação havia sido ratificada pela Auditoria
Interna. Dessa forma, tendo em vista a patente divergência de entendimentos entre
as equipes da Auditoria Interna e da GR09, e mais, considerando que as
recomendações expedidas pela Auditoria Interna não são de observância
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obrigatória e que no presente caso ela não foi acatada pelo gestor, encerramos o
acompanhamento da presente recomendação. Recomendação não atendida.
Providência 6
Necessidade de reanálise pela Auditoria Interna após mudança no entendimento da Gerência
Regional.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Por meio do Informe n.º 72/2019/SEI/GR09AF/GR09/SFI, de 16/5/2017, a
Gerência Regional decidiu incluir no cálculo dos valores a serem cobrados da
contratada, os pagamentos pelas chamadas a cobrar pagos indevidamente
identificados no Relatório n.º 3/2018/AUD, dessa forma o valor a ser ressarcido
passou de R$ 126.658,00 para R$ 172.041,24, verifica-se que esse montante está
registrado no SIGEC. Dessa forma, após revisão do entendimento por parte da
Gerência Regional a recomendação foi atendida.

Relatório de Auditoria: 4/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência: Nº
43/2016/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SGI, GIMR

Assunto:

Gerenciamento de serviços de telefonia corporativa.

Ítem

133

Referência

Recomendação (17/06/2016)

Classificação

b

Implemente controle de atesto das ligações telefônicas,
retroagindo à dezembro de 2012, que garanta o
cumprimento na Anatel Sede do disposto no parágrafo
único do art. 3º, art. 13 §§ 1º e 2º, art. 19 §§ 1º e 2º, art.
20 §§ 1º e 2º, e art. 25 e seu parágrafo único todos da
Portaria n.º 98/2011 (§§ 40 a 57).

Telefonia
Corporativa

Providência 1
A GIMR está levantando todas as faturas do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014
para disponibilizar as ligações para acesso dos detentores dos ramais e telefones celulares. O
trabalho requer uma inspeção detalhada, não sendo ainda possível definir o prazo de conclusão.
Por outro lado, os serviços utilizados a partir de janeiro de 2015 brevemente terão a regularização
de atesto tanto para detentores de ramais quanto para detentores de celulares. Cabe acrescentar que
o período de janeiro a outubro de 2015 para detentores de celulares já foi devidamente liberado.
Análise da Equipe Auditoria 1
Conforme informado pela área auditada, está sendo realizado levantamento das
faturas do período de 12/2012 a 12/2014, e que ainda não há prazo definido para
sua conclusão. Assim a Auditoria Interna continuará acompanhando o trabalho
desenvolvido da SGI. Recomendação em andamento.

Prazo
29/08/2016

Providência 2
O trabalho de levantamento das faturas do período de 12/2012 a 12/2014 continua, não tendo ainda
sido finalizado até este momento
Análise da Equipe Auditoria 2
Conforme manifestação da área auditada na providência n.º 2, os trabalhos para o
atesto das faturas de telefonia do período de dezembro/2012 a dezembro/2014,
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ainda estão em andamento, dessa forma a Auditoria Interna continuará com o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.
Providência 3
Cabe lembrar que o sistema ADT é composto de dois módulos: (1) Conferência de faturas emitidas
pelas prestadoras; (2) Atesto dos serviços utilizados pelos usuários. Considerando que esta
recomendação trata exclusivamente de “liberação de atesto”, módulo 2, cabe informar que está
prevista a liberação de atesto retroativo para detentores de celulares para o período de dezembro de
2012 a dezembro de 2014, na data provável de 20/10/2016, ressaltando-se que, em meados de
2013 e 2014, houve liberação parcial para o período de dezembro de 2012 a maio de 2014. Quanto
à liberação referente a terminais fixos (ramais), também retroativa a dezembro de 2012, faz-se
necessário informar que as inspeções, e os estudos, ainda estão em curso, especialmente por conta
da nova solução de telefonia fixa da Agência. As complexas análises devem ser finalizadas no
prazo de até 45 dias, após o quê o resultado será registrado.
Análise da Equipe Auditoria 3
Conforme informado pela área auditada, há a necessidade de mais 45 dias para as
análises dos atestos serem finalizadas, dessa forma a Auditoria Interna continuará
com o acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

Prazo
11/11/2016

Providência 4
Esta recomendação refere-se à liberação de atesto (módulo 2 do ADT), cabe informar que está
prevista a liberação total de atesto retroativo para detentores de celulares da sede para o período de
dezembro de 2012 a dezembro de 2014, na data provável de 9/12/2016 (ressalte-se que já ocorreu
uma liberação parcial, em meados de 2013 e 2014, para período de dezembro de 2012 a maio de
2014). O período de janeiro a outubro de 2015 foi liberado na data de 20/4/2016. Por fim, o
período de novembro de 2015 a novembro de 2016 deve ser liberado na data provável de
30/12/2016, já observando as regras previstas no Decreto Federal n.º 8.540/2015. Por outro lado,
em relação às ligações nos ramais fixos, a área técnica entendeu que se faz necessária a alteração,
em todas as representações da Anatel, da metodologia de registro das chamadas externas de saída,
por meio de ramais, de forma que as prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)
passem a registrar o número individual de origem (Prefixo + MCDU) de modo que seja possível
apropriar adequadamente as ligações geradas e efetivamente tarifadas pela operadora ao
ramal/responsável por sua execução e assim permitir que ele se pronuncie por ocasião do atesto da
chamada. Essa providencia irá resolver a questão referente as ligações a serem geradas no futuro e
está prevista para ocorrer até o final de março/17. Quanto às ligações realizadas no passado
originadas em ramais fixos, após a realização de estudos e inspeções relativos à liberação de atesto
referente a terminais fixos (ramais), retroativa a dezembro de 2012, a área técnica concluiu que há
dificuldades em conciliar os dados contidos nos relatórios extraídos do bilhetador da Agência com
as faturas das operadoras. Destacam-se situações como: problemas no fuso horário e nos modos de
sobrevivência descentralizados, dessincronia entre o relógio do bilhetador Anatel e o da operadora,
uso da rota de menor custo e, principalmente, o fato de os arquivos das operadoras não
identificarem originalmente o ramal de origem das chamadas, trazendo no lugar apenas a
informação do tronco chave. Tal situação impõe a necessidade de avaliação de registros
inconsistentes aos quais pode ser inviável a apropriação final e assertiva dos ramais originadores.
Dessa forma, se propõe que sejam submetidos ao atesto aquelas ligações para as quais seja
possível a identificação do provável ramal originador após a conciliação entre os arquivos do
Bilhetador Anatel e os recebidos da operadora. Essa ação se dará até a data de fev/2017.
Análise da Equipe Auditoria 4
Conforme informado pela área auditada, em relação às ligações realizadas no
passado originadas em ramais fixos, até fevereiro de 2017, será submetido o atesto
das ligações para as quais seja possível a identificação do provável ramal
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originador após a conciliação entre os arquivos do Bilhetador da Anatel e os
recebidos da operadora. Contudo, a área deverá demonstrar tal impossibilidade,
juntando à presente demanda, evidências que demonstrem os fatos apontados.
Dessa forma, a Auditoria Interna continuará com o acompanhamento da
recomendação. Recomendação em andamento.
Providência 5
Em virtude da recente mudança de gestão ocorrida na GIMR, ainda não foi possível identificar e
concluir todas as pendências da área. Atualmente, o coordenador do processo de Comunicações
Integradas está em período de férias e o outro servidor lotado no mesmo processo em licença
capacitação. Dessa forma, solicita-se um prazo adicional de 90 dias para levantamento e conclusão
da Providência 4.
Análise da Equipe Auditoria 5
Em contato com a GIMR, ficou acertado o prazo de 30 dias de prazo para
acompanhamento pela Auditoria Interna das atividades desempenhadas pela área
gestora para atendimento da recomendação. Recomendação em andamento.

Prazo
01/04/2017

Providência 6
O processo de resolução das pendências evoluiu, mas ainda não foi finalizado. A base de dados
das ligações foi tratada e está sendo aplicada a comparação entre os arquivos para validar as
informações de precificação e origem das chamadas. O trabalho tem que ser realizado com
bastante atenção, pois a possibilidade de erro é grande. Por isso é lento. Quanto ao atesto das
faturas, o trabalho foi impossibilitado por erro no modulo conversor do sistema ADT. Tal
impedimento ainda não foi sanado pela ausência do especialista Thiago Jaques da empresa
contratada (CAST) por motivo de licença médica. Outros profissionais da empresa tentaram
resolver o problema, mas sem sucesso. O retorno do especialista está previsto para o dia 05/04.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Em contato com a GIMR, ficou acertado o prazo de 30 dias para acompanhamento
pela Auditoria Interna das atividades desempenhadas pela área gestora para
atendimento da recomendação. Recomendação em andamento.

05/05/2017

Providência 7
Conforme relatado na providência 6, o trabalho de comparação das bases de dados referente às
ligações dos ramais fixos da Anatel Sede, no período de 2012/2017, ainda continua. Após a
finalização desta etapa, essa base será inserida no ADT para ser possível a liberação do Atesto para
os usuários. Este trabalhos está sendo realizado pelo servidor David Sidney (SFI), que encontra-se
em licença capacitação. O erro no módulo conversor do ADT (citado na Providência 6) foi sanado
pelo analista Thiago Jaques, contudo o atesto ainda não pode ser liberado. Isto se deve ao fato de o
ADT ter que cumprir o Decreto Presidencial 8.540/2015. Tal decreto limita gastos em telefonia, e,
nos casos em que o limite é extrapolado, o atesto é encaminhado para o superior do servidor.
Existe uma falha no sistema neste trâmite que foi detectada nos testes realizados no dias 24 a 26/4.
O analista Thiago Jaques está trabalhando na solução. Pelo exposto, faz-se necessária a
prorrogação do prazo de finalização desta auditoria em ao menos 30 dias.
Análise da Equipe Auditoria 7
Em virtude das atividades desempenhadas pela área gestora para atendimento da
recomendação ainda estarem sendo implementadas, se faz necessário o
acompanhamento pela Auditoria Interna. Recomendação em andamento.

Prazo
05/06/2017

Providência 8
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Conforme relatado na providência 7, o trabalho de comparação das bases de dados referente às
ligações dos ramais fixos da Anatel Sede, no período de 2012/2017, permanece no mesmo
patamar, aguardando o retorno do servidor David Sydney da licença capacitação. Quanto aos
atestos de ligações SMP, ocorreu a liberação do ADT para os usuários no dia 26/05/17, conforme
divulgado pelo e-mail da CC-Governança. Todavia, identificamos um erro que nos obrigou a
retirar o acesso ao sistema para correção. Este erro não ocorreu no ambiente de homologação do
sistema ADT. A equipe de CAST está trabalhando na solução para que possamos liberar
novamente. Considerando o exposto, solicitamos novo prazo de 30 dias para continuação dos
trabalhos.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Conforme solicitado pela área auditada, em 30 dias a Auditoria Interna avaliará as
novas providências adotadas. Recomendação em andamento.

05/07/2017

Providência 9
O servidor David Sydney ainda está em licença capacitação, por isso o trabalho de comparação das
bases de dados referente às ligações dos ramais fixos da Anatel Sede, no período de 2012/2017,
permanecendo ainda pendente. A equipe da CAST trabalhou na solução e nos apresentou na última
semana de junho. Realizamos testes no ambiente de desenvolvimento e não apresentou erros, mas
eles ocorreram nos ambientes de homologação e, posteriormente no de Produção. A expectativa é
de liberação do atesto entre os dias 04/07/17 a 07/07/2017. Faz-se necessária a prorrogação do
prazo por mais 30 dias.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

Conforme solicitado pela área auditada, a Auditoria Interna avaliará, em 30 dias, as
novas providências adotadas. Recomendação em andamento.

07/08/2017

Providência 10
Foram liberados os atestos pendentes do SMP. Os servidores foram avisados por e-mails emitidos
pelo próprio sistema, bem como através de outros mecanismos de divulgação, como a caixa
corporativa CC - Governança TI. Desta forma, entende-se encerrada a pendência relativa ao atesto
do SMP. Quanto ao atesto da telefonia fixa, o trabalho de comparação do dados ainda continua.
Encontramos dificuldades na validação dos dados no sistema ADT. É necessário continuar o
trabalho em conjunto com o analista da fábrica de software (CAST). Solicita-se, desta forma,
solicita-se dilação de prazo de 30 dias.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

Conforme solicitado pela área auditada, a Auditoria Interna avaliará, em 30 dias, as
novas providências adotadas. Recomendação em andamento.

08/09/2017

Providência 11
Conforme relatado na Providência 10, estamos enfrentando dificuldades em validar o arquivo
gerado pela comparação dentro do sistema ADT. Tivemos o acompanhamento da equipe de
analistas da CAST, mas ainda sem sucesso. Realizamos um novo teste de carga em 05/09/2017 e
iremos fazer a análise do resultado nos próximos dias. Considerando o exposto, ainda é necessário
solicitar a prorrogação do prazo por mais 30 dia.
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Conforme solicitado pela área auditada, a Auditoria Interna avaliará, em 30 dias, as
novas providências adotadas. Recomendação em andamento.

06/10/2017

Providência 12
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O trabalho de verificação e tratamento dos dados de telefonia fixa foram finalizados. Serão
liberados para atesto somente as ligações que puderam ser confirmadas como sendo realizadas
pelo próprio detentor do ramal. Foi adotada regra de verificação e liberação de atesto a ser iniciada
para os dados coletados com datas mais recentes, ou seja, iniciando em 2016, 2015, e assim,
sucessivamente, até chegarmos em 2012, data em que foi interrompido o atesto do serviço de
telefonia fixa na Sede. Segue abaixo cronograma (expectativa) que será efetivado nos próximos
dias para liberação dos atestos: 06/10/2017 – Serviço de telefonia fixo-fixo local e fixo-móvel
local (2016) 13/10/2017 – Serviço de telefonia fixa LDN/LDI (2016) 20/10/2017 – Serviço de
telefonia fixo-fixo local e fixo-móvel local (2015) 27/10/2017 – Serviço de telefonia fixa
LDN/LDI (2015) 03/11/2017 – Serviço de telefonia fixo-fixo local e fixo-móvel local (2014)
10/11/2017 – Serviço de telefonia fixa LDN/LDI (2014) 17/11/2017 – Serviço de telefonia fixofixo local e fixo-móvel local (2013) 24/11/2017 – Serviço de telefonia fixa LDN/LDI (2013)
01/12/2017 – Serviço de telefonia fixo-fixo local e fixo-móvel local (2012) 08/12/2017 – Serviço
de telefonia fixa LDN/LDI (2012). O serviço LDN será atestado em datas diferentes do serviço de
telefonia local por se tratarem de contratos distintos.
Análise da Equipe Auditoria 12
Conforme informado pela área gestora, a Auditoria Interna acompanhará a
efetivação do cronograma previsto para confirmar o efetivo atendimento da
recomendação. Recomendação em andamento.

Prazo
08/12/2017

Providência 13
Informamos que atestos relativos às ligações STFC (local), do anos de 2015 e 2016, foram
liberados aos usuários da Anatel. Para o ano de 2014, a previsão até o final da segunda quinzena
de dezembro de 2017. Informamos ainda que durante o trabalho de análise dos dados e da base de
informações do sistema ADT, foi verificado que os atestos de telefonia fixa (Local, LDN e LDI),
foram realizados no referido sistema até o mês de Abril de 2014. Para evidenciar tal afirmação,
disponibilizamos os arquivos na cloud Anatel no endereço
http://cloud.anatel.gov.br/index.php/f/5740995 Isto posto, esta gerência entende que para o
cumprimento desta auditoria, resta a liberação dos serviços STFC local do ano de 2014 e os
serviços LDN e LDI dos anos de 2014, 2015 e 2016, o que deverá ocorrer nas próximas semanas”.
Por fim, faz-se necessário solicitar prazo adicional de 30 dias para continuação das atividades
elencadas. Assim, abaixo segue o status do cronograma informado anteriormente: 06/10/2017 –
Serviço de telefonia fixo-fixo local e fixo-móvel local (2016) - Liberado aos usuários. 13/10/2017
– Serviço de telefonia fixa LDN/LDI (2016) - Liberação prevista para ocorrer nas próximas
semanas. 20/10/2017 – Serviço de telefonia fixo-fixo local e fixo-móvel local (2015) - Liberado
aos usuários. 27/10/2017 – Serviço de telefonia fixa LDN/LDI (2015) - Liberação prevista para
ocorrer nas próximas semanas. 03/11/2017 – Serviço de telefonia fixo-fixo local e fixo-móvel
local (2014) - Liberação prevista para ocorrer até a segunda quinzena de dezembro de 2017.
10/11/2017 – Serviço de telefonia fixa LDN/LDI (2014) - Constatado que os atestos já foram
realizados até o mês de abril de 2014. - Liberação dos meses restantes prevista para ocorrer nas
próximas semanas. 17/11/2017 – Serviço de telefonia fixo-fixo local e fixo-móvel local (2013) Constatado que os atestos já foram realizados até o mês de abril de 2014. 24/11/2017 – Serviço de
telefonia fixa LDN/LDI (2013) - Constatado que os atestos já foram realizados até o mês de abril
de 2014. 01/12/2017 – Serviço de telefonia fixo-fixo local e fixo-móvel local (2012) - Constatado
que os atestos já foram realizados até o mês de abril de 2014. 08/12/2017 – Serviço de telefonia
fixa LDN/LDI (2012). - Constatado que os atestos já foram realizados até o mês de abril de 2014.
Análise da Equipe Auditoria 13

Prazo
08/01/2018

Prazo prorrogado conforme solicitado.
Providência 14
Os dados de STFC LDN-LDI relativos aos anos de 2015 e 2016 foram tratados para
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disponibilização aos usuários e serão liberados para atesto entre 08 e 12 de janeiro de 2018. O
tratamento dos dados do ano de 2014 está demandando maior esforço por parte da equipe técnica
responsável por esta demanda em virtude da necessidade de conversão do formato dos arquivos
encontrados. Sendo assim, solicitamos prorrogação do prazo por mais 30 dias para que sejam
finalizadas todas as demandas solicitadas relacionadas à recomendação em atendimento.
Análise da Equipe Auditoria 14

Prazo

Conforme solicitado pela área auditada, a Auditoria Interna avaliará, em 30 dias, as
novas providências adotadas. Recomendação em andamento.

08/02/2018

Providência 15
A Providência 14 informou que a liberação do atesto das ligações LDN/LDI (ano 2016) ocorreria
no período de 8 a 12/1/2018. Entretanto, não foi realizá-la neste período, em virtude do acúmulo
de outras atividades priorizadas para o início do ano, especialmente àquelas relacionadas às
contratações de TI. Desta forma, reagendamos a liberação deste atesto para o dia 9/2/2018. Quanto
aos anos de 2015 e 2014 (maio a dezembro) o tratamento dos dados ainda está em andamento,
ficando a liberação do atesto prevista para o final do mês de fevereiro. Isto posto, solicita-se a
prorrogação do prazo por um período de 30 dias.
Análise da Equipe Auditoria 15

Prazo

Conforme solicitado pela área auditada, a Auditoria Interna avaliará, em 30 dias, as
novas providências adotadas. Recomendação em andamento.

20/03/2018

Providência 16
Conforme relatado na Providência 15, faltavam as liberações de atestos para os anos de 2015 e
2014. Informamos que estas ocorreram ao final de fevereiro e início de março, respectivamente.
Os usuários foram informados através de e-mails da caixa corporativa CC-Governança. Desta
forma, entendemos como atendida a Recomendação dessa Auditoria.
Análise da Equipe Auditoria 16

Prazo

Conforme as providências adotadas pela área gestora e divulgadas nos
informativos encaminhados por meio de mensagens corporativas, e nos testes
realizados pela Equipe de Auditoria no Sistema de Atesto de Despesa Telefônica –
ADT, evidenciou-se a liberação do atesto das ligações telefônicas retroagindo até
dezembro de 2012, atendendo dessa forma o previsto no parágrafo único do art. 3º,
art. 13 §§ 1º e 2º, art. 19 §§ 1º e 2º, art. 20 §§ 1º e 2º, e art. 25 e seu parágrafo
único todos da Portaria Anatel n.º 98/2011, que foi o objeto dessa recomendação.
Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 5/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem-Circular 56 (SEI 0631383)

Órgão Responsável:

SGI, GIDS, GIDS6

Assunto:

Gestão da Segurança da Informação e Comunicação.

Ítem

311

Referência

d

Recomendação (26/08/2016)
Após a definição adequada dos objetivos operacionais,
de divulgação e de conformidade, identifique e analise
os riscos à realização de cada um deles no âmbito do
processo de GRSIC, determinando-se como devam ser
gerenciados.
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Comunicação
Providência 1
Os riscos relacionados à realização dos objetivos do processo de Gestão de Segurança da
Informação e Comunicações serão alvo de análise na nova rodada do processo de GRSIC, a ser
realizada após a publicação da nova POSIC.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando que esta recomendação está vinculada ao atendimento da
recomendação 311 c, prorroga-se o prazo até o final de dezembro/2016, data em
que está prevista a publicação da nova POSIC, instrumento que deverá definir os
objetivos operacionais, de divulgação e de conformidade do processo de segurança
da informação. Recomendação em andamento.

31/12/2016

Providência 2
Os objetivos base para os processos de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações da
Agência foram incluídos na minuta da nova POSIC, que será discutida pela Comissão de SIC
ainda este ano e colocada em consulta interna. Após análise das contribuições propostas e edição
da minuta, esta será encaminhada para Procuradoria, e posteriormente, após os ajustes propostos,
para avaliação e aprovação do CD. Estima-se que até abril de 2017, a publicação tenha ocorrido.
Importante frisar que, conforme estabelecido no PDTI 2017-2019, a publicação da POSIC e a
manutenção de uma metodologia de gestão de riscos de SIC são marcos/indicadores da meta
Ampliar o grau de conformidade com a metodologia de Gestão de SIC, derivada da EGD 20172019. Dado o ciclo PDCA do processo e em prol da melhoria contínua, têm-se utilizado os
resultados e lições aprendidas dos anos anteriores (vigência da POSIC anterior, 2013-2016) para
estas proposições. Ainda sobre a meta do PDTI advinda da EGD 2017-2019, o plano para toda a
APF é implementar os itens 3.1.1 a 3.1.3 da Norma complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR em
2017, os itens 3.1.4 a 3.1.7 em 2018 e os itens 3.1.8 a 3.2.7 em 2019. Estes item propõem num
primeiro momento, 2017, a definição das diretrizes e objetivos de um processo de gestão de sic via
POSIC e a definição de uma metodologia de gestão de riscos de SIC. Após essas definições, em
2018, a identificação, análise/avaliação de riscos e a prospecção/identificação de opções de
tratamento. Por fim, em 2019, a seleção das opções de ações de SIC para tratamento, o
estabelecimento de objetivos, metas e métricas para estas ações, bem como a obtenção de
aprovação para implementá-las, e executá-las.
Análise da Equipe Auditoria 2
Considerando a data estimada para publicação da POSIC, fica estabelecido novo
prazo para que a área apresente as providências para o atendimento completo da
recomendação.

Prazo
05/05/2017

Providência 3
A minuta da nova POSIC, conforme informado, foi discutida no âmbito da Comissão de
Segurança da Informação e Comunicações da Anatel, disponibilizada em consulta interna (pelo
período de 28 de dezembro de 2016 a 27 de janeiro de 2017, sob o número 730/2016), teve as
contribuições propostas analisadas e consolidadas, foi avaliada pela procuradoria e agora está em
revisão para envio ao conselho diretor. Estima-se que até o final de junho a mesma seja publicada.
Com relação aos riscos relacionados à gestão de segurança da informação e comunicações, estes
serão alvo da nova rodada do processo de gestão de riscos de SIC que terá as atividades de
identificação, análise e avaliação de riscos realizadas a partir de junho, onde serão levantados os
ativos, vulnerabilidades, ameaças e consequências que estão associados aos riscos que podem
impactar os objetivos das ações de SIC no âmbito da Agência, bem como proporá plano de
tratamento para tais riscos.
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Análise da Equipe Auditoria 3
Considerando o prazo estimado para a publicação da POSIC e início da nova
rodada do processo de GRSIC, prorroga-se esta recomendação conforme
solicitado. Ressalte-se que, para o completo atendimento da recomendação, deve
ficar evidenciada a relação entre os riscos identificados e os objetivos
estabelecidos para o processo de segurança da informação.

Prazo
07/07/2017

Providência 4
A minuta de POSIC continua em análise do Conselho Diretor, conforme pode ser observado pelo
processo SEI de nº53500.031673/2016-11.
Análise da Equipe Auditoria 4
Recomendação em andamento. Considerando que a POSIC está em análise pelo
CD e que há necessidade de observação dos objetivos nela definidos para a
realização de novo ciclo do processo de gerenciamento de riscos de SIC, fica
estabelecido novo prazo para acompanhamento da recomendação.

Prazo
06/10/2017

Providência 5
A POSIC/Anatel foi aprovada pelo Conselho Diretor e publicada em 25 de julho de 2017, por
meio da portaria nº 1016 (SEI nº 1696463). Foi elaborado um plano de trabalho para o processo de
gestão de Segurança da Informação e Comunicações, onde são elencados os objetivos
operacionais, de conformidade e de divulgação desse processo. Para cada um destes objetivos são
elencados uma ou mais metas. Os objetivos e metas foram especificados considerando as variadas
temáticas compreendidas por este processo, e considerando os controles e objetivos de controles
propostos pelas normas ISO 27001 e 27002 adequados ao contexto e à maturidade do processo de
GSIC da Agência. Estes objetivos e metas, bem como os ativos de TI serão alvos do processo de
Gestão de RIscos de SIC, por meio do qual serão geridos os riscos relacionados. Estima-se que tais
riscos tenham sido identificados e analisados até janeiro de 2018, bem como propostas ações de
tratamento para cada um deles até este mesmo prazo. Processo SEI n° 53500.072012/2017-18.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Recomendação em andamento. Considerando as informações constante na
Providência 5 sobre o prazo de identificação e análise dos riscos a realização dos
objetivos operacionais, de conformidade e de divulgação, e os documentos
constante no Processo SEI 53500.072012/2017/18 sobre o Processo de Gestão de
Riscos de Segurança da Informação e Comunicação, será conferido prazo adicional
para atendimento da recomendação.

03/01/2018

Providência 6
O processo de gestão de riscos de SIC (GRSIC) está em execução, contudo, devido a quantidade
de áreas participantes (envolvidas com as temáticas dos objetivos e metas apontados no plano de
trabalho para o processo de Gestão de SIC - SEI n° 1868738) e ao corpo reduzido da equipe
responsável por aplicar e disseminar a metodologia de GRSIC da Anatel (SEI nº 1869392), será
necessário um prazo maior para execução das atividades propostas (SEI nº 1869323) para esse
processo. Estima-se que os riscos, a que esta recomendação se refere, sejam identificados e
analisados até abril de 2018, bem como sejam elaboradas propostas de ações de tratamento para
cada um deles. Importante citar que existem, no PDTIC, iniciativa/ações advindas da EGD, cujo
plano para toda a APF é implementar os itens 3.1.1 a 3.1.3 da Norma complementar
02/IN01/DSIC/GSIPR em 2017, os itens 3.1.4 a 3.1.7 em 2018 e os itens 3.1.8 a 3.2.7 em 2019.
Análise da Equipe Auditoria 6
Considerando a justificativa apresentada pela área e o fato de não se ter
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descumprido o PDTIC no que diz respeito às ações relacionadas à Estratégia de
Governança Digital para atendimento da Norma Complementar
02/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece a Metodologia de Gestão de SIC, prorrogase o prazo da recomendação, que será acompanhada bimestralmente para
verificação dos avanços em seu atendimento.
Providência 7
Os riscos foram identificados junto às áreas pré-selecionadas, e nesse momento estão sendo
trabalhados os artefatos documentais que conterão as descrições e informações desses riscos. Após
essa elaboração, reunir-se-á novamente com as áreas para validar tais descrições dos cenários e
estabelecer as ações que comporão o tratamento desses riscos, conforme previsto na metodologia
de Gestão de Riscos de Sic da Agência, disponível no link:
http://portal.anatel.gov.br/intranet/seguranca-da-informacao.html.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Tendo em vista a resposta da GIDS, constante na providência 7, prorroga-se o
prazo da recomendação em dois meses.

26/04/2018

Providência 8
Conforme previsto, foram realizadas novas reuniões com as equipes das áreas participantes, onde
validaram-se as descrições dos cenários de riscos, bem como foram estipuladas as ações de
tratamento para estes riscos, com os respectivos prazos, conforme previsto na metodologia de
Gestão de Riscos de SIC da Agência. A minuta do plano de tratamento de riscos será agora
enviada ao gestor de cada área participante que, após eventuais ajustes, assinarão o relatório de
atividades do processo de GRSIC, como sinalização da aceitação dos riscos levantados. O relatório
e o plano de tratamento de riscos serão disponibilizados no processo SEI n° 53500.015103/201837. Estima-se que até junho de 2018 tais atividades tenham sido realizadas.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Considerando o cumprimento das atividades relatadas nas etapas anteriores e a
necessidade de aceitação formal dos riscos pelas áreas participantes, prorroga-se o
prazo para a conclusão das providências quanto à identificação e análise dos riscos
de Segurança de TI.

25/06/2018

Providência 9
Informamos que todos os gestores das áreas participantes já assinaram o relatório de atividades do
processo de GRSIC. Com isso, os gestores sinalizaram a aceitação dos riscos levantados e,
sobretudo, como eles deverão ser gerenciados.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

Recomendação atendida. Conforme o Relatório de Atividades SEI n.º 2643324 e
Planilha de GRSIC SEI n.º 2738570 (Processo 53500.015103/2018-37), constatouse o cumprimento de identificação e análise dos riscos no âmbito do processo de
GRSIC e a definição do modo como esses riscos deverão ser gerenciados pelas
áreas responsáveis.

Relatório de Auditoria: 6/2016/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
72/2016/SEI/AUD

SAF, AFPE, AFPE6
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Planejamento e Execução das ações de Fiscalização.

Assunto:
Ítem
201

Referência
a

Recomendação (19/09/2016)
Adote medidas com vistas a garantir capacitação
mínima aos servidores da SFI, conforme plano de
capacitação aprovado. (§§ 63 a 98).

Classificação
Administrar
Capacitação

Providência 1
Reportamo-nos à Constatação 2, do item 4.1.2, em que essa Douta Auditoria acusa a não
observância do Plano de Capacitação, balizando-se pela análise comparativa entre os cursos
realizados por 32 servidores da GR01FI1, em relação ao previsto no Levantamento de
Necessidades de Capacitação (LNC) efetuado em janeiro de 2015. Preliminarmente, elucida-se que
o processo de planejamento - além de contínuo, estruturado, coordenado, integrado e com previsão
de ações intencionais - é dinâmico, pois considera as mudanças no ambiente em que a organização
está inserida. Isto posto, faz-se importante notabilizar o contingenciamento orçamentário e
financeiro sofrido pela Agência, anunciado pelo Informe nº 1/2015/SEI/AFFO/SAF, de 30 de
junho de 2015, em que a Gerência de Finanças, Orçamento e Arrecadação (AFFO) registra no item
3.17 do referido documento a redução de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) na dotação de
capacitação. Para fins demonstrativos, previu-se na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 o
valor de R$ 1.365.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta e cinco mil reais) para emprego em
capacitação. No entanto, apenas 544.071,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil e setenta e um
reais) foram efetivamente liberados, ou seja, aproximadamente 40% do previsto originalmente.
Ademais, nota-se que o corte em destaque suplantou o enunciado pela AFFO em 17%. No corrente
exercício, fora previsto em LOA o valor de R$ 1.540.448,00 (um milhão e quinhentos e quarenta
mil e quatrocentos e quarenta e oito reais) e liberado o montante de R$ 261.378,62 (duzentos e
sessenta e um mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), perfazendo 17% do
total. Somado ao explicitado, destaca-se o comunicado datado de 8 de abril de 2016 em que a
AFPE informa a suspensão de quaisquer contratações de capacitação e de concessão de novas
bolsas de pós-graduação, por determinação do Presidente da Agência. Diante do quadro exposto,
primariamente e consoante o enunciado no Plano de Capacitação, a AFPE se voltou ao
atendimento das recomendações do Tribunal de Contas da União, estabelecidas em seus Acórdãos
de nº 3.422/2014-TCU-Plenário e de nº 465/2011-TCU-Plenário, especificamente às relativas a
formação dos agentes de fiscalização em tecnologias de comunicações móveis e de treinamento
em análise de Custo Total de Propriedade (Total Cost Ownership – TCO), necessário no
planejamento de contratação de TI. Outra questão que merece ressalva se relaciona com as
demandas provenientes das áreas em contraste com o constante no LNC. Consoante o consolidado
no Plano de Capacitação, o servidor é o gestor de sua carreira e a chefia da unidade organizacional
o auxiliar em seu crescimento profissional. Por sua vez, a Gerência de Administração e
Desenvolvimento de Pessoas (AFPE) atua como o catalisador das demandas organizacionais por
eventos de aprendizagem e provedor dos recursos orçamentários necessários à formação dos
servidores desta autarquia especial. Destarte, a AFPE tende a acolher o mérito das formações
pleiteadas pelo corpo funcional, salvo quando se verifica relevante discrepância em relação às
funções institucionais. Reitera-se que, devido à dinâmica do processo de planejamento, os gestores
e servidores podem prever ações de desenvolvimento diversas do assinalado no documento
original, intitulado Levantamento de Necessidades de Capacitação. Objetivando minorar os
problemas advindos da restrição orçamentária e financeira, principal ofensor do processo de
capacitação, a AFPE tem envidado esforços para utilização dos recursos aportados na União
Internacional de Telecomunicações, por meio do Projeto – UIT 9-BRA-98-006, firmado em março
de 1998.
Análise da Equipe Auditoria 1
As informações trazidas pela área dão conta de que a não observância do Plano de
Capacitação se deveu a dois fatores: a) indisponibilidade orçamentário-financeira;
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e b) interesse dos servidores em realizar cursos diversos daqueles previstos
originalmente no Plano de Capacitação. Quanto à questão orçamentária,
concordamos que tal situação refoge, de fato, à esfera de atuação da AFPE6. Por
outro lado, em relação ao interesse do servidor em realizar curso divergente do
previsto no plano de capacitação, em que pese reconhecermos, também, que fatos
supervenientes exigem ajustes no planejamento, entendemos pertinente que tais
fatos sejam devidamente registrados nas requisições/processos de capacitação.
Recomendação em andamento.
Providência 2
Compreendemos o positivo posicionamento dessa Auditoria, oportunidade em que registramos
nosso acolhimento em relação à pertinência de registro nas requisições de capacitação de fatos
supervenientes que gerem alterações no originalmente planejado pelos requerentes.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Considerando as informações prestadas, será conferido novo prazo para que a área
demonstre a implementação da medida. Recomendação em andamento.

05/12/2016

Providência 3
Após a inclusão da última providência da AFPE nesta recomendação da Auditoria, não foi
registrado pela AFPE6 nenhuma situação que necessitasse de registro, nas requisições de
capacitação, de fatos supervenientes que gerem alterações no originalmente planejado pelos
requerentes. Além disso informamos que, recentemente, o processo de capacitação sofreu
otimização em decorrência de seu alinhamento com o disposto no Plano Estratégico Institucional,
no Relatório de Mapeamento das Competências da Anatel, previsto na proposta vencedora do
processo PROC-AB-0125-15-BDT, realizado pela União Internacional de Telecomunicações
(UIT) e na análise dos GAPs existentes. Dessa maneira, o instrumento “Levantamento das
Necessidades de Capacitação” será substituído por uma “Programação de Capacitação” onde
constarão os eventos de aprendizagem que deverão ser realizados em determinado exercício. As
demandas adicionais e não previstas somente poderão ser atendidas se não comprometerem o
anotado na Programação em comento. Por fim, informamos que esta Programação de Capacitação
será apreciada pelo Conselho Diretor da Agência.
Análise da Equipe Auditoria 3
De acordo com o exposto pela área, e, tendo em vista que a Programação de
Capacitação depende da apreciação pelo Conselho Diretor, esta AUD continuará
acompanhando o atendimento da recomendação em tela.

Prazo
20/03/2017

Providência 4
Encaminhamos, em anexo, minuta de programação de capacitação, balizada pelas demandas
advindas do Conselho Diretor, do Plano Tático Institucional, do Tribunal de Contas da União, bem
como em apontamentos registrados no trabalho da Consultoria Visagio, contratada por intermédio
da União Internacional de Telecomunicações - UIT. Isso posto, estamos aguardando a aprovação
do Plano Tático pelo Conselho Diretor, eis que é um dos instrumentos balizadores da Programação
de Capacitação, o que pode resultar em eventuais ajustes no instrumento, bem como precisamos
concluir o texto de considerações finais e o cronograma de contratações para posterior
encaminhamento à apreciação e aprovação do Colegiado da Anatel, razão pela qual, solicitamos
dilação do prazo por mais 90 (noventa) dias.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo
20/06/2017

De acordo com os fatos expostos pela área, tendo em vista que a efetivação da
recomendação depende de aprovação do Plano Tático da Agência, prorrogaremos
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em 90 dias o prazo para atendimento da recomendação, conforme solicitado.
Providência 5
Tendo em vista a necessidade de ajustes finais na referida programação de capacitação, em função
da aprovação do Plano Tático, e envio desta à apreciação ao Conselho Diretor, pedimos a dilação
do prazo por mais 60 (sessenta) dias.
Análise da Equipe Auditoria 5
Será conferido novo prazo, conforme solicitado. Recomendação em andamento.

Prazo
16/10/2017

Providência 6
Consoante o acordado com a PRPE – Gerência de Planejamento Estratégico, em 13 de outubro do
corrente ano (sexta-feira) houve o envio de texto final acerca do Plano de Capacitação àquela
unidade, o qual será peça integrante do Plano Tático 2017-2018.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

De acordo com posicionamento da área, o Plano de Capacitação será parte
integrante do Plano Tático 2017-2018 da Anatel, ora não aprovado. Ainda que a
área auditada já tenha efetuado o envio de seu texto final a PRPE, referente ao
Plano de Capacitação, continuaremos este monitoramento até que o Plano Tático
seja aprovado pelo CD, e, seja possível desta forma, constatar o atendimento desta
recomendação.

18/12/2017

Providência 7
O Plano Operacional (Tático) da Anatel para o ano de 2018 foi aprovado pela Portaria nº
1701/2017, publicado no BSE em 05/12/2017. Tal Plano registra as Diretrizes de Capacitação que
têm como norte a identificação e priorização de competências associadas às diretrizes da Agência.
Registra-se ainda que, conforme relatório anexo (Capacitações realizadas - SFI), essa área entende
como atendida a recomendação exarada pelo relatório de auditoria.
Análise da Equipe Auditoria 7
Esta Auditoria entende que apesar de o Plano Operacional (tático) 2018 ter sido
aprovado, conforme Portaria nº 1701/2017, onde este registra as Diretrizes de
Capacitação da Agência, e, para o caso aqui específico, para os servidores da SFI,
este não tem o condão de garantir que as capacitações ali elencadas serão
efetivamente executadas. Dessa forma, esta Auditoria Interna continuará
acompanhando, ao longo do exercício de 2018, o cumprimento da presente
recomendação, qual seja, garantir a capacitação mínima aos servidores da SFI,
conforme plano aprovado. Recomendação em andamento.

Prazo
12/03/2018

Providência 8
As capacitações constarão no Plano de Capacitação e serão realizadas durante o ano de 2018.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

A Auditoria Interna irá acompanhar a implementação das providências informadas.
Recomendação em andamento.

30/05/2018

Providência 9
As capacitações relativas ao processo de fiscalização estão sendo executadas, conforme as
diretrizes de capacitação do Plano Operacional (Tático) da Agência. Manteremos essa Auditoria
informada acerca da evolução do cumprimento dessa recomendação.
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Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

A Auditoria Interna continuará acompanhando a implementação das providências
informadas, que, conforme informado pela área auditada, manterá esta AUD
informada sobre a evolução das capacitações efetivamente executadas pelos
servidores da SFI. Recomendação em andamento.

10/09/2018

Providência 10
As diretrizes aprovadas pelo Plano Operacional (Tático) e pelo Plano Anual de Capacitação 2018
estão sendo desenvolvidas e, conforme apontado anteriormente, com o objetivo de manter essa
Auditoria informada, encaminhamos em anexo, relatório com as capacitações realizadas pelos
servidores da SFI ao longo desse ano.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

O relatório encaminhado anexo pela área gestora com as capacitações realizadas
pelos servidores da SFI no ano de 2018 não contempla os cursos pleiteados
descritos no plano de capacitação à época (§ 86). Desta forma, esta Auditoria
Interna continuará acompanhando a evolução das capacitações efetivamente
executadas pelos servidores da SFI, com próxima avaliação ao final do próximo
trimestre. Recomendação em andamento.

13/11/2018

Providência 11
As diretrizes aprovadas pelo Plano Operacional (Tático) e pelo Plano Anual de Capacitação 2018
estão sendo executadas, inclusive com o desenvolvimento das competências técnicas indicadas na
LNC 2005 (§ 86 do Relatório de Auditoria nº 06/2016), que, a despeito do longo tempo decorrido
desde o referido levantamento, permanecem atuais. Isso posto, com o objetivo de manter essa
Auditoria informada, encaminhamos em anexo, relatório com as capacitações realizadas pelos
servidores da SFI ao longo desse ano
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Considerando as informações prestadas na providência 11, verifica-se que a
recomendação foi atendida.

Relatório de Auditoria: 17/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. 116/2016/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFIS, AFIS3

Assunto:

Gerenciamento de Serviços de Infraestrutura.

Ítem

7.2

Referência

f

Recomendação (20/01/2017)

Classificação

Efetue o reparo nas centrífugas dos blocos “E” e “F” e
verifique a oportunidade e conveniência de substituir os Administrar
equipamentos defasados, como, por exemplo, os
Infraestrutura
quadros elétricos que utilizam fusíveis;
Providência 1

Do funcionamento em regime de revezamento As centrífugas foram projetadas para o
funcionamento em regime de revezamento 2 a 2, se necessário, de modo que 1 (uma) das
centrífugas permaneça de stand by, de forma a não sobrecarregar os chillers. Nesse sentido, a
inoperância de 1 (uma) centrífuga compromete a operação de forma alternada, ou seja, o chiller
trabalhará em regime de sobrecarga, aumentando sobremaneira as horas trabalhadas, diminuindo a
vida útil do equipamento. Em situação mais crítica, a inoperância de 2 (duas) centrífugas, que é a
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situação atual vivenciada pela Anatel, coloca em risco o funcionamento do sistema de refrigeração
central do complexo Sede da Agência, que atende mais de 90% (noventa por cento) da população
do prédio. Esse cenário é sabido por todos os servidores e colaboradores da AFIS/SAF e
acreditamos ter havido um equívoco na interpretação da Auditoria Interna ao afirmar o disposto no
item 175: 175. De acordo com a AFIS/SAF, o uso de apenas 1 (uma) centrífuga não compromete o
funcionamento do sistema de refrigeração do complexo Sede da Anatel. Vale mencionar que existe
uma preocupação enorme por parte da AFIS/SAF em manter o sistema de refrigeração em pleno
funcionamento obedecendo a escala de trabalho projetada para os equipamentos (funcionamento 2
a 2 nos dias de temperaturas mais elevadas) com intuito de suportar a carga térmica do prédio.
Desde o momento em que a empresa contratada relata qualquer anormalidade no funcionamento
das centrífugas, a área gestora envida todos os esforços para contornar as situações adversas de
forma a dar cumprimento às atribuições regimentais, que é zelar pela infraestrutura predial da
Anatel. Da inoperância das centrífugas Em relação à inoperância de 2 (duas) centrífugas, informase que até 30/11/2016 as centrífugas dos blocos E e F estavam inoperantes. Ocorre que, em
01/12/2016, a centrífuga do bloco H apresentou alarme e desarmava após poucos minutos de
funcionamento. Diante desse fato, a área gestora do contrato autorizou a retirada da placa ISM da
centrífuga do bloco H e instalou na centrífuga do bloco F. Tal medida viabilizou a operação desta
no mesmo dia (01/12/2016). Com efeito, as centrífugas dos blocos E e H estavam inoperantes. Em
12/12/2016 foi realizada a troca do filtro refrigerante de óleo Código Springer 02XR05009501 da
centrífuga do bloco H (eventual motivo da causa da inoperância do equipamento). Ocorre que as 2
(duas) placas ISM, decorrente do processo de aquisição 53500.014709/2016-93, foram entregues
pela empresa contratada em 21/12/2016. Assim, a empresa contratada iniciou a instalação da peça
e realização de testes na centrífuga do bloco H. Em 23/12/2016 o funcionamento foi restabelecido.
Então, os esforços foram direcionados para a centrífuga do bloco E. Em 27/12/2016, após diversas
tentativas de funcionamento e de retirada de diversos alarmes, a central de comando do
equipamento não apresentou nenhum alarme, razão pela qual se iniciou os procedimentos de
partida do equipamento. Ao acioná-lo o módulo IGBT da fabricante Rockwell, conjunto de peças e
placas, apresentou defeito em alguns componentes. Diante desse fato, a empresa contratada de
manutenção do sistema de refrigeração (Entherm) foi acionada para solucionar o problema
(contato com empresa autorizada da Rockwell para avaliação do equipamento) – prazo inicial de
60 (sessenta) dias devido à complexidade do caso. A área gestora aguarda o envio do conjunto de
peças para a fabricante do equipamento para realização de testes e indicação das
peças/componentes avariadas. Logo em seguida, torna-se necessário iniciar procedimento
licitatório e/ou inexigibilidade de licitação, se for o caso, para reparo completo do IGBT. Por se
tratar de cenário incerto, a AFIS solicita, inicialmente, dilação de prazo de 180 (cento e oitenta)
dias em relação a tal demanda. Da substituição dos fusíveis por disjuntores No que tange aos
quadros elétricos, a AFIS informa que emitiu a Ordem de Compra nº 02/2017 (prazo de entrega
dos componentes em 06/02/2017) – Anexo VI, que trata da aquisição de diversos componentes
com intuito de trazer maior confiabilidade ao sistema (não se trata de substituição dos quadros
elétricos, mas sim instalação de novos componentes). Insta destacar que a maioria das peças já foi
entregue, conforme arquivo (recebimento parcial OC nº 02/2017), Anexo VII. Da substituição dos
fan coils No tocante à substituição dos fan coils, frisa-se que não foi realizado por limitações
orçamentárias bem como por dificuldade em especificação adequada dos equipamentos, uma vez
que não há profissional com formação de engenharia mecânica no quadro efetivo da
AFIS/SAF/ANATEL. Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo formação específica em
engenharia mecânica e conhecimentos aprofundados em sistemas de refrigeração central, a área
gestora envidou esforços para mitigar os riscos de eventual paralização do sistema de refrigeração
central, a saber: 1. Aquisição de Filtro secador de óleo KH42ME060 para colocação em estoque;
2. Aquisição de Filtro secador de gás P502-8415 para colocação em estoque; 3. Aquisição de Filtro
tela de gás KH11NG070 para colocação em estoque; 4. Aquisição de Filtro refrigerante de óleo
Código Springer 02XR05009501 para colocação em estoque; 5. Aquisição de Óleo viscosidade 68
para colocação em estoque; 6. Aquisição de Gás R-134A para colocação em estoque; 7. Previsão
de Laudo para aferição da qualidade do óleo; 8. Previsão de Laudo especializado da fabricante do
equipamento em caso de inoperância; 9. Contrato AFIS n.º 020/2015 que tem por objeto o
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tratamento químico da água do sistema de refrigeração, limpeza das condensadoras das centrífugas
e limpeza das torres de resfriamento do sistema de refrigeração central; 10. Contrato AFIS n.º
088/2016 assinado no final do mês passado que tem por objeto a limpeza dos dutos do sistema de
refrigeração e aferição da qualidade do ar ambiente; Diante de todo exposto, a AFIS entende que
não há falha na execução contratual tampouco de descumprimento por parte da empresa
contratada, haja vista que as atividades de manutenção são realizadas de acordo com as boas
práticas de engenharia e também deve ser levado em consideração a limitação no quantitativo de
funcionários para prestação de serviços além do fato de as obrigações da empresa contratada terem
sido elencadas por servidor que não possui formação técnica em engenharia mecânica.
Análise da Equipe Auditoria 1
Em virtude das atividades desempenhadas pela área gestora para atendimento da
recomendação ainda estarem sendo implementadas, se faz necessário o
acompanhamento pela Auditoria Interna. Recomendação em andamento.

Prazo
03/04/2017

Providência 2
Inicialmente rememora-se que, conforme já informado na Providência 1, a centrífuga do bloco F
teve seu funcionamento reestabelecido em 01/12/2016. Relativamente à centrífuga do bloco “E”,
sua placa ISM foi substituída. Durante os testes de partida, em 27/12/2016, o módulo IGBT (da
fabricante Rockwell) e seu conjunto de peças e placas apresentaram defeito. Após tratativas com a
empresa contratada de manutenção do sistema de refrigeração, Entherm, abriu-se a Ordem de
Serviço 13/2016, para que o módulo IGBT fosse retirado e enviado à empresa autorizada pela
Rockwell para testes e emissão de laudo sobre quais correções deveriam ser efetuadas para que o
módulo voltasse a operar em sua plenitude. O prazo inicialmente concedido para execução do
serviço foi de 60 dias, em virtude de sua complexidade. Em 07/03/2017, a Entherm informou que a
fabricante estava realizando análise das peças defeituosas, mas que não havia recebido nenhuma
previsão de conclusão. Solicitou então dilatação do prazo. Como a avaliação da situação das peças
dependia da atuação de outra empresa que não a Entherm, foi concedida a dilatação do prazo até
31/03/2017. Em 16/03/2017, a Entherm apresentou relatório emitido por empresa autorizada da
Rockwell informando que os componentes estavam obsoletos e que não havia itens para venda
dessa linha de produtos. Ainda, afirmou que a Rockwell não vendia nem consertava os
componentes em comento. Dessa forma, diante das informações constantes no laudo da autorizada
Rockwell, não foi possível ainda à AFIS viabilizar o reparo na centrífuga do bloco E. A Gerência
está avaliando, junto com a contratada Entherm, a exequibilidade técnica de substituir o módulo
IGBT obsoleto e inoperante por algum outro componente, ainda que de outro fornecedor, de modo
a reestabelecer plenamente o funcionamento da centrífuga do bloco E. Não custa lembrar que a
avaliação é feita concomitantemente com a manutenção de todo o vasto sistema de refrigeração
restante, em um quadro de limitação de recursos humanos e orçamentários restritos. Diante do
exposto, a AFIS reconhece que a recomendação encontra-se atendida apenas parcialmente e
submete solicitação de prazo adicional de mais 180 dias necessário ao endereçamento das
pendências.
Análise da Equipe Auditoria 2
Em virtude das atividades desempenhadas pela área gestora para atendimento da
recomendação ainda estarem sendo implementadas, se faz necessário o
acompanhamento pela Auditoria Interna. Recomendação em andamento.

Prazo
03/06/2017

Providência 3
A Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional (AFIS), na busca por encontrar
solução para os componentes danificados da centrífuga do bloco E da sede da Anatel, abriu a
ordem de serviço nº 08/2017, anexa, solicitando visita técnica da empresa Carrier, fabricante das
centrífugas, com emissão de laudo conclusivo e orçamento completo para restabelecer o
funcionamento do equipamento. Em 16/05/2017, a empresa Carrier inspecionou a centrífuga do
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bloco E e elaborou o laudo técnico, anexo, no qual são descritos alguns componentes que
necessitam de substituição, a saber: (1) VFD (descrito anteriormente como Módulo IGBT); (2)
ISM; (3) Atuador do Guide Vane; (4) Válvula de expansão termostática responsável pelo
resfriamento do VFD; (5) Carga de fluído refrigerante nominal de 340 Kg 134ª; e (6) Carga
nominal de óleo SW-68 35L. Apesar de a empresa Carrier ter realizado o laudo, não apresentou o
orçamento solicitado e necessário para o início dos procedimentos licitatórios para a aquisição dos
componentes citados. Desta forma, a AFIS reconhece que a recomendação se encontra em
atendimento e solicita prazo adicional de 180 dias necessário ao endereçamento das pendências.
Análise da Equipe Auditoria 3
Em virtude das atividades desempenhadas pela área gestora para atendimento da
recomendação ainda estarem sendo implementadas, se faz necessário o
acompanhamento pela Auditoria Interna. Recomendação em andamento.

Prazo
01/09/2017

Providência 4
Em 21/06/17 a empresa Carrier, fabricante do equipamento, apresentou à Anatel a proposta de
orçamento para reparo na centrífuga do bloco E, atualmente inoperante, no valor de R$
562.792,00. Diante do elevado valor apresentado, a área gestora do contrato buscou encontrar, no
mercado, alternativas ao reparo. Entrou-se em contato com a empresa “PROCLIMA” credenciada
pela Carrier, e solicitou-se uma proposta de orçamento para a substituição do equipamento com
defeito, o que não ocorreu até o presente momento. É possível que a aquisição de um novo
equipamento apresente custo mais elevado do que o reparo do equipamento atualmente parado,
especialmente diante da necessidade de adaptação de sistemas acessórios que auxiliam a
centrífuga. Contudo, há também grandes vantagens, como a incorporação de equipamentos novos,
em garantia, com maior eficiência energética. De qualquer forma, a hipótese da substituição será
avaliada. Enquanto se aguarda o recebimento do orçamento da substituição, deu-se inicio a um
processo (Sei nº 53500.064155/2017-56) de contratação direta por inexigibilidade, para que a
empresa fabricante “Carrier” efetue o reparo da Centrífuga, caso a substituição não se apresente
como opção viável. Independentemente de uma ou outra solução adotada, a resolução do problema
não tem como não passar pela questão orçamentária. Contudo, como é de amplo conhecimento da
Anatel, as restrições orçamentárias, e mesmo financeiras, que vêm anuviando a APF há pelo
menos 2 anos continuam se fazendo presentes no atual exercício. Já há forte sinalização de que o
próximo não será diferente. Tais fatos levam esta área técnica a crer a contragosto que a resolução
do problema ainda demandará muitos meses até se efetivar. De qualquer forma, a área técnica está
tomando as medidas cabíveis e possíveis até o seu limite de atuação e até onde a falta de recursos
orçamentários lhe permitir.
Análise da Equipe Auditoria 4
Em virtude das atividades desempenhadas pela área gestora para atendimento da
recomendação ainda estarem sendo implementadas, se faz necessário o
acompanhamento pela Auditoria Interna. Recomendação em andamento.

Prazo
01/12/2017

Providência 5
O conserto da centrífuga mostrou-se como a opção mais viável. Dessa forma, emitiu-se o Projeto
Básico AFIS 2056191 em 06/11/2017, com valor estimado para o serviço no montante de R$
577.695,85. Ressalta-se que a contratação ainda no exercício corrente foi tornada possível por
meio de remanejamento orçamentário. Após ateste da previsão de recursos para 2017 e autorização
para o gasto, o processo seguiu para AFCA e, na sequência, para a PFE/Anatel, onde se encontra
atualmente para emissão, com prioridade, do parecer jurídico.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Verifica-se no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, a instauração do Processo
n.º 53500.064155/2017-56, para contratação por inexigibilidade, de manutenção

01/02/2018
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corretiva para os reparos nas centrífugas. Na documentação anexada ao processo é
possível confirmar as informações inseridas na providência 5, entretanto como os
serviços não foram ainda contratados a Auditoria Interna continuará com o
acompanhamento. Recomendação em andamento.
Providência 6
O Processo n.º 53500.064155/2017-56, para contratação por inexigibilidade de manutenção
corretiva para os reparos nas centrífugas com a fabricante da Centrífuga do Bloco E, prosseguiu
seu trâmite. Após emissão de parecer jurídico, quando a AFCA estava procedendo com o
cadastramento no SICAF da contratação, verificou-se que a Carrier tinha débitos tributários que a
impediam de contratar com o poder público, impossibilitando assim a contratação direta
pretendida. Conforme já exposto anteriormente, o conserto da centrífuga seria a opção mais viável.
Seria mais rápido e mais econômico trazer de volta a centrífuga do bloco E de volta à sua condição
normal de operação, o que, em conjunto com outras medidas tomadas pela AFIS nos últimos
meses, traria mais alguns poucos anos de sobrevida ao sistema de climatização. Contudo, a
interveniência da impossibilidade legal de contratar a única empresa habilitada para efetuar o
conserto do equipamento, haja vista que a fabricante Carrier é detentora de exclusividade no
fornecimento de peças e equipamentos da sua matriz (Carrier Corporation), representou grande
revés ao esforço dispensado pela equipe de engenharia da AFIS. Assim, diante do esgotamento de
outras possibilidades, a AFIS viu-se obrigada a rever seu curso de ação e decidiu por adiantar uma
ação que planejava executar somente em exercícios futuros - iniciar o processo de substituição do
atual sistema de climatização. Destarte, iniciou o processo SEI n.º 53500.002499/2018-52
objetivando contratar a elaboração de estudo técnico e projeto de engenharia para modernização do
sistema de climatização da Anatel Sede. Ressalta-se que a opção pela modernização completa do
sistema de climatização, apesar de ser alternativa mais custosa e de prazo mais longo, também
apresenta benefícios, como modernização dos diversos componentes do sistema de climatização
(fancoils, quadros elétricos, bombas de água gelada e condensada, tubulações hidráulicas etc) e
redução do consumo de energia elétrica, além de outros detalhados no processo
53500.002499/2018-52. Insta destacar que a AFIS envidou todos esforços possíveis para a
contratação direta do reparo da Centrífuga, que, todavia, se revelou como opção inexequível.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Conforme informado pela área gestora e em consulta ao Processo SEI n.º
53500.064155/2017-56, constatou-se que a única fornecedora no país, das peças
necessárias para manutenção da centrífuga do bloco “E”, não possui regularidade
fiscal para que seja efetivada a contratação de manutenção, impossibilitando seu
conserto. A opção adotada pela área gestora foi realizar nova contratação para
modernizar o sistema de climatização, dessa forma em virtude da contratação por
meio do Processo SEI n.º 53500.002499/2018-52, ainda estar em fase inicial, em
futuras ações de auditoria sobre a manutenção da infraestrutura da Anatel-Sede,
esta contratação deverá ser analisada. A recomendação será classificada como
atendida

Relatório de Auditoria: 18/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
90/2016/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SCP, CPRP

Assunto:

Monitoramento das Relações Econômicas entre Prestadoras.

Ítem

Referência

Recomendação (30/01/2017)
Adote medidas com vistas a observar o Plano de
Capacitação em vigor, justificando, no casos
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7.1

b

específicos, a necessidade de realização de cursos
excepcionais (§5.9.1 a §5.17.1).

dos Serviços
de
Telecomunicações

Providência 1
A tabela de sugestão de cursos apontadas no item 5.11.10 do Relatório de Auditoria tem a
compilação de cursos das três Gerências que compõe a SCP. Assim, nem todos os cursos ali
listados foram encaminhados pela CPRP. Com o objetivo de aprimorar a gestão da capacitação dos
servidores da Gerência e considerando o Plano Trienal de Capacitação para os exercícios de 20152016-2017, foi feito levantamento conjunto com a equipe para identificar as necessidades e
oportunidades de capacitação. O mapeamento se encontra nos autos do processo nº
53500.001493/2017-87, em envio à AFPE para solicitação da contratação.
Análise da Equipe Auditoria 1
Conforme verificado no processo nº 53500.001493/2017-87, a CPRP solicitou
formalmente a inclusão de cursos de capacitação para seus servidores no Plano
Trienal de Capacitação (2015-2017) de acordo com as necessidades de sua área.
Continuaremos o monitoramento das providências com o intuito de verificar a
efetivação das medidas.

Prazo
03/04/2017

Providência 2
Por meio do processo nº 53500.001493/2017-87, encaminhou-se à Gerência de Administração e
Desenvolvimento de Pessoas (AFPE) uma listagem de cursos e respectivas instituições promotoras
para avaliação de possibilidades de contratação. A demanda encontra-se em análise na AFPE. Não
obstante, a presente unidade aproveitou oportunidade de treinamento de Curso sobre “Resolução
Pacífica de Conflitos” oferecido pela Escola da Advocacia-Geral e disponibilizado à Anatel, por
meio da AFPE. Trata-se de uma das demandas de capacitação identificadas no documento
referenciado acima e para a qual foram indicadas as servidoras Raquel Joyce Araujo da Silva
Salgado e Isabella Barbosa de Freitas Fortuna. Vide arquivo anexo. Adicionalmente, o servidor
André Mota De Abreu Iwasa foi selecionado pela organização USTTI (UNITED STATES
TELECOMMUNICATIONS TRAINING INSTITUTE) a participar da capacitação “RULE OF
LAW TRAINING SEQUENCE” oferecido em Washington/DC, nos Estados Unidos. Em que pese
o servidor ter sido agraciado pela Instituição com bolsa parcial e ter custeado a suas expensas o
deslocamento, trata-se de oferta identificada na demanda encaminhada e autorização de
afastamento concedida nos termos do processo nº 53500.047920/2017-73.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Conforme já descrito anteriormente, a CPRP solicitou formalmente a inclusão de
cursos de capacitação para seus servidores no Plano Trienal de Capacitação (20152017) de acordo com as necessidades de sua área (processo nº
53500.001493/2017-87). Conforme levantamento, o processo continua em análise
junto à AFPE (aberto na Unidade AFPE6) com documento sendo editado pela área
(Memorando nº 2 SEI 1229626). Desta forma, esta AUD continuará o
monitoramento da recomendação, acompanhando sua implementação.

03/06/2017

Providência 3
Reitera-se a informação de que CPRP encaminhou, por meio dos autos do processo nº
53500.001493/2017-87, solicitação de inclusão no Plano e contratação de cursos, a qual se
encontra em análise na Gerência de Administração e Desenvolvimento de Pessoas (AFPE). Não
obstante, a Unidade se mantém atenta a ofertas oportunistas de capacitação de seus servidores.
Análise da Equipe Auditoria 3
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Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
avaliação das medidas implementadas. Recomendação em andamento.

07/08/2017

Providência 4
A Gerência já encaminhou solicitação de contratação e inclusão de cursos no Plano de
Capacitação, conforme autos do processo nº 53500.001493/2017-87. Não obstante, a Unidade se
mantém atenta a ofertas de capacitação de seus servidores, em que pese as dificuldades do atual
cenário orçamentário.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Considerando que nenhuma ação foi tomada no âmbito do processo
53500.001493/2017-87 desde o dia 24/02/2017, será conferido no prazo para que a
SCP solicite esclarecimentos junto à AFPE, justificando o motivo para o não
atendimento da solicitação realizada por meio do Memorando nº
8/2017/SEI/CPRP/SCP.

08/09/2017

Providência 5
Considerando a última manifestação da Auditoria, foi encaminhado Memorando solicitando
esclarecimentos à AFPE no 53500.001493/2017-87, contudo até o presente momento não houve
retorno.
Análise da Equipe Auditoria 5
Será conferido novo prazo para ultimação das providências. Recomendação em
andamento.

Prazo
26/10/2017

Providência 6
Até o presente momento, não se registra nenhuma resposta específica da AFPE nos autos do
processo nº 53500.001493/2017-87.
Análise da Equipe Auditoria 6
Conforme verificado junto ao processo 53500.001493/2017-87, não houve
movimentação desde a última atualização desta recomendação. Desta forma, será
dado novo prazo para acompanhamento da recomendação em questão.

Prazo
05/02/2018

Providência 7
Até o presente momento, não se registra nenhuma resposta específica da AFPE nos autos do
processo nº 53500.001493/2017-87.
Análise da Equipe Auditoria 7
Conforme verificado junto ao processo 53500.001493/2017-87, não houve
movimentação desde a última atualização desta recomendação. Desta forma, será
dado novo prazo para acompanhamento da recomendação em questão.

Prazo
05/04/2018

Providência 8
Até o presente momento, não se registra nenhuma resposta específica da AFPE nos autos do
processo nº 53500.001493/2017-87.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Em análise ao processo SEI nº 53500.001493/2017-87, onde foi solicitada à AFPE
a capacitação de servidores da CPRP, e, tendo em vista que o prazo de confecção
do Memorando nº 8/2017/SEI/CPRP/SCP já ultrapassa o período de um ano de sua
emissão (documento assinado em 31/01/2017), solicita-se a essa Gerência (CPRP)

15/06/2018
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que: 1) verifique se ainda existe a pertinência da contratação dos cursos descritos
na solicitação feita e junto a AFPE conforme Memorando nº
8/2017/SEI/CPRP/SCP; e 2) caso ainda exista a pertinência da contratação dos
cursos descritos, atue junto a AFPE para que aquela Gerência posicione-se
formalmente junto ao processo 53500.001493/2017-87 justificando os motivos da
não contratação dos cursos pleiteados pela CPRP.
Providência 9
Em atenção ao acompanhamento de providências oferecido pela Auditoria, realizou-se em 15 de
maio reunião presencial com representantes da APFE no intuito de discutir em detalhes as
necessidades de capacitação da área. Registre-se que essas já estão sendo atendidas desde
jan./2018, em nítida e pronunciada evolução da agenda de desenvolvimento profissional dos
servidores da Agência. Nesse sentido, acordou-se ainda pela elaboração de Memorando (SEI nº
2845549), de modo a registrar qualitativa e quantitativamente as capacitações realizadas pela
equipe da SCP ao longo de 2018 e dar encaminhamento formal à demanda objeto do processo nº
53500.001493/2017-87. Finalmente, é importante ainda salientar que as demandas de capacitação
mais atualizadas da SCP e com realização projetada para 2018 são objeto do Memorando nº
7/2018 (SEI nº 2408135), elaborado em resposta à solicitação de subsídios da Superintendência de
Administração e Finanças.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

Tendo em vista reunião realizada entre a área auditada e a AFPE, que culminou na
confecção do Memorando nº 15/2018/SEI/AFPE6/AFPE/SAF, que trata da
necessidade de contratação de cursos de capacitação para os servidores da SCP, foi
informado que os servidores daquela Superintendência, no período de 1º de janeiro
a 15 de junho de 2018, observando as temáticas e necessidades de
desenvolvimento, participaram de 85 (oitenta e cinco) eventos de capacitação,
onde estes foram relatados no Memorando em questão (SEI nº 2845549). Ainda,
foi informado que foram deferidas, até a data de assinatura do Memorando, cinco
bolsas de idiomas para os servidores da SCP. O memorando finaliza informando
que os cursos relacionados à ferramenta SAS, anteriormente tratados no âmbito do
Projeto UIT 9-BRA/98/006 (Processo SEI nº 53500.005315/2016-44) retornaram
ao orçamento ordinário da Agência e possuem previsão de contratação para o
próximo semestre. Diante destes fatos, e tendo em vista que a própria área auditada
(CPRP/SCP) entende que as capacitações, ora solicitadas, já estão sendo atendidas
desde janeiro de 2018, damos como atendida a presente recomendação.

Relatório de Auditoria: 18/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
90/2016/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SCP, CPRP

Assunto:

Monitoramento das Relações Econômicas entre Prestadoras.

Ítem

7.1

Referência

e

Recomendação (30/01/2017)

Classificação

Gestão
Estabeleça procedimento de monitoramento dos
Econômica
controles internos implementados, de forma a garantir a dos Serviços
sua efetividade (§ 5.26.1 a 5.34.2).
de
Telecomunicações
Providência 1

Continuar-se-á o acompanhamento contínuo de desempenho dos processos, com métricas de prazo
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e produtividade, inclusive a manutenção do diálogo constante com a equipe de coordenadores para
identificação e atuação em casos mais críticos.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Não obstante a pertinência da manutenção do acompanhamento contínuo, a área
deverá apresentar elementos de convicção que demonstrem tal prática. Além disso,
deverá também demonstrar os resultados de tal acompanhamento.

10/03/2017

Providência 2
Os instrumentos formais de acompanhamento dos processos de resolução de conflitos são o
Sistema Eletrônico de Informações - SEI, e tabelas de controle operacional, contendo informações
relativas aos processos de Resoluções de Conflito, Compartilhamento de Postes e de competência
da Comissão de Arbitragem da Anatel. também por meio das funcionalidades disponíveis no SEI,
as distribuições dos processos são constantemente avaliadas, e são aprimorados: os modelos de
documentos, o acompanhamento especial, bem como das fases de controle de cada processo. O
acompanhamento dos marcos processuais dos processos da CPRP na forma acima descrita,
permite a elaboração de relatórios de gestão, bem como a avaliação da consecução das atividades
durante determinado período, conforme demonstrado no arquivo acompanhamento RAs.xlsx.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Pela análise da planilha enviada pela área auditada, anexa à resposta
(acompanhamento RAs.xlsx), verifica-se que os dados ali constantes referem-se ao
monitoramento dos processos físicos em andamento e não ao monitoramento de
seus controles internos, como preconiza a recomendação. Resta deixar consignado,
ainda, que a planilha enviada anexa já foi alvo de análise pela Equipe de Auditoria
no decorrer do presente trabalho. Tal planilha trata basicamente das fases atuais
dos processos dando um status estático do andamento destes. Reforçamos a
necessidade de a área definir procedimentos de monitoramento de seus controles
internos para que falhas semelhantes às apontadas no Relatório de Auditoria sejam
mitigados em processos futuros.

10/05/2017

Providência 3
A Gerência de Monitoramento das Relações entre Prestadoras é responsável pela realização de
mediação, conciliação e arbitramento de conflitos entre prestadoras de serviços de
telecomunicações. Neste sentido, possui a competência para analisar solicitações de instauração e
instruir Processo de Resolução de Conflitos que lhe forem encaminhadas; analisar resultados de
procedimento de resolução de conflito realizado fora do âmbito da Agência apresentados por
prestadoras de serviços de telecomunicações e controlar a observância de condições arbitradas. A
seguir, segue o detalhamento da forma de monitoramento dos controles internos desenvolvidos
pela CPRP e os insumos resultantes desse trabalho. Com anteriormente informado os instrumentos
formais de acompanhamento dos processos de resolução de conflitos são o Sistema Eletrônico de
Informações - SEI, e tabelas de controle operacional que contêm informações relativas aos
processos de Resoluções de Conflito de competência da Superintendência de Competição, de
Resolução de Conflitos Compartilhamento de Postes. Esses instrumentos formais permitem o
acompanhamento das fases processuais, fatos ocorridos e prazos envolvidos de cada um dos
conflitos, por parte das coordenações competentes e pelo Gerente, de modo a apontar a
necessidade de gestão interna em relação à condução dos processos. Tais instrumentos também
permitem a produção de informações consolidadas sobre o número de decisões proferidas pela
Agência aos conflitos a ela levados e o tempo médio da solução da controvérsia. Com relação ao
tempo de solução do conflito cabe esclarecer que este é impactado pela própria atuação das partes,
pois elas devem apresentar informações solicitadas, podem solicitar o encaminhamento de
reuniões de conciliação sucessivas, algumas vezes solicitam a suspensão do processo para que
desenvolvam tratativas, algumas vezes interpõe petições ao Poder Judiciário que suspendem o
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processo administrativo, dentre outros aspectos. Os referidos instrumentos formais também
permitem fazer um levantamento consolidado dos principais temas que suscitam conflito entre
prestadoras, informação que tem sido utilizada para aprimoramento dos processos de atualização
de regulamentos. Um exemplo é a atual proposta de revisão do Regulamento Geral de
Interconexão, processo nº 53500.000163/2014-21, no qual no documento de Avaliação de Impacto
Regulatório há expressa referência de que aos elementos colhidos dentro dos processos de
resolução de conflito envolvendo interconexão foram utilizados como parâmetro para a sugestão
de adequações na referida regulamentação visando-se o aprimoramento nas relações entre as
prestadoras de serviço (SEI nº 0376496, fls. 36 a 128). Pela consulta à tabela de controle
operacional é possível a identificação de processos de fundo meritório semelhante, possibilitando a
consulta às decisões já proferidas, permitindo a reprodução de argumentos já desenvolvidos,
mitigando-se possíveis decisões contraditórias sobre um mesmo assunto. A referida tabela também
permite a identificação de processos em que determinada parte é reiteradamente demandada em
um tema, o que permite a abertura de uma frente de análise sobre um possível desvio de conduta
de determinado prestador não exatamente num caso, mas sim na sua atuação dentro do mercado de
telecomunicações. Cabe destacar que, por sua natureza, os referidos processos de conflitos em sua
maioria são o enfrentamento sobre a visão das partes sobre como deve se dar o seu relacionamento
frente alguma previsão regulamentar. Isto é, envolvem um trabalho interpretativo sobre a
regulamentação. Neste sentido, ação primária ao enfrentamento das questões trazidas a Agência
envolve o trabalho em conjunto da equipe que ao debater os pontos suscitados pelas partes e
avaliando o contexto regulatório definem a estrutura a ser seguida para a tomada de decisão.
Quanto à produção documental é desenvolvida uma dinâmica na qual após a construção do
documento este é encaminhado ao coordenador de processo que avalia a sua conformidade, sendo
em seguida encaminhado ao Gerente que também faz a avaliação de conformidade e o assina.
Caso a competência para assinatura seja do Superintendente, antes de sua assinatura, sua assessoria
também realiza uma avaliação de conformidade. Também é realizado o controle sobre a possível
existência ou não de infrações regulamentares decorrente do conflito entre as partes. Entendendose que há essa possibilidade é feita a comunicação a Superintendência de Controle de Obrigações
que é a autoridade competente para instruir e decidir sobre a existência de infrações
regulamentares. Cabe destacar ainda que as decisões proferidas que impactam os contratos que
devem ser homologados na Agência são reportadas a coordenação que cuida desta homologação
para verificar se no prazo estabelecido na decisão da Agência as partes realizaram as alterações e
apresentaram os contratos para nova homologação. Assim, para além dos aspectos quantitativos no
desenvolvimento das atividades de elaboração dos documentos referentes aos processos de
conflito, é realizado um controle qualitativo sobre a conformidade dos documentos com relação
aos aspectos normativos e “jurisprudenciais” da área. De todo esse processo constata-se que o
desenvolvimento das atividades referentes aos processos de resolução de conflito tem apontado um
aspecto de previsibilidade aos agentes do setor sobre a condução dos conflitos, seja pela
observância de atuação da Agência na perseguição de uma composição ao conflito que preserve o
ambiente saudável do mercado, seja pela questão de que há uma homogeneidade nas decisões
quanto aos temas, seja pelo fato de que haverá o reporte de infrações regulamentares a autoridade
competente, seja na avaliação sobre o cumprimento das decisões exaradas. Entende-se que essa
previsibilidade é fator considerado pelos agentes em suas inter-relações levando inclusive a uma
diminuição dos conflitos encaminhados a Agência. Tal conclusão pode ser aferida nos processos
de Reclamação Administrativa que por seu grau de amadurecimento já apontam ao setor linhas
decisórias sobre temas que antes apareciam como controversos, mas que atualmente já há um
posicionamento reiterado da Agência. Entende-se que este é um fator que tem levado a diminuição
de instauração desse tipo processo na Agência, conforme se pode aferir em período recente, a
partir de monitoramento realizado desde a reestruturação e exibido em gráfico em anexo. Com
relação aos processos que envolvem compartilhamento de postes destaca-se que a existência é
relativamente nova (2013), estando ainda sendo pavimentado o caminho de previsibilidade sobre a
interpretação sobre os temas controversos. Entende-se que alcançada essa previsibilidade a
tendência é a diminuição da interposição de processos para a resolução de tais conflitos, assim
como ocorreu nas Reclamações Administrativas. Dos elementos expostos, entende-se que o
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monitoramento dos controles dos processos de resolução de conflito fornece alertas necessários ao
acompanhamento do regular desenvolvimento das atividades de competência da CPRP, com vistas
à adoção de ações para mitigar eventuais falhas e assegurar o atendimento das competências
regimentais atribuídas. Não obstante, entende-se que os modelos em uso podem ser objeto de
aperfeiçoamento, a partir de proposições apresentadas pela Auditoria no bojo do presente
processo.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Considerando as informações prestadas, será conferido novo prazo para que a área
demonstre (evidencie) a sua rotina de monitoramento. Recomendação em
andamento.

03/07/2017

Providência 4
Em face das análises e do diagnóstico apurado, submetemos à apreciação desta Auditoria proposta
de Planejamento e Controle Interno da Gestão a ser implementado para a Resolução
Administrativa de Conflitos.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

A Auditoria Interna entende que a proposta de Planejamento e Controle Interno da
Gestão, encaminhada em anexo, após sua implantação, garantirá a efetividade do
monitoramento dos controles internos para a Resolução Administrativa de
Conflitos, no âmbito da Superintendência de Competição. Dessa forma,
prorrogaremos o prazo da presente recomendação, por 90 dias, aguardando a
implementação da rotina em comento.

13/10/2017

Providência 5
Em continuidade aos trabalhos encaminhamos o Planejamento e Controle Interno da Gestão para a
Resolução Administrativa de Conflitos para terceiro quadritrimestre de 2017.
Análise da Equipe Auditoria 5
Tendo em vista a resposta da área, será dado novo prazo para acompanhamento
desta recomendação.

Prazo
10/01/2018

Providência 6
A primeira edição do Planejamento e Controle Interno da Gestão foi executada de set. a dez. de
2017. Atualmente, a unidade está realizando o processamento de resultados do ciclo e discutindo o
planejamento da próxima edição. A previsão de finalização é para o início de fevereiro/2018.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

De acordo com a previsão da área auditada para finalização do processamento dos
resultados do último ciclo de acompanhamento do Planejamento e Controle Interno
da Gestão para a Resolução Administrativa de Conflitos, será dado novo prazo
para acompanhamento desta recomendação.

30/03/2018

Providência 7
Após análise dos resultados da primeira edição do Planejamento e Controle Interno da Gestão
(executado de set. a dez. de 2017) a CPRP percebeu que foi possível realizar quase que
integralmente o planejado, não alcançando 100% em razão de outras demandas propostas à área,
mas atendendo certamente o pressuposto do planejamento que era identificar os processos que
requeriam maior atenção de análise e ter um procedimento bem identificado de planejamento e
monitoramento interno. Nesse sentido, em razão dos resultados alcançados, concluímos pela
adoção do Planejamento e Controle Interno da Gestão para a Resolução Administrativa de
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Conflitos como procedimento de monitoramento dos controles internos na CPRP, alterando tão
somente sua periodicidade (para trimestral) em razão de alinhamento à periodicidade do Plano
Operacional da Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 7
Não ficou claro qual o instrumento (relatório, informe, etc.) utilizado para
consolidar as análises dos resultados do monitoramento efetuado pela área.
Solicita-se o envio de tal documento para análise (anexar, caso seja possível, em
forma de arquivo junto ao SAAI). Ainda, informar como será divulgado o
documento Planejamento e Controle Interno da Gestão para a Resolução
Administrativa de Conflitos (procedimento formulado pela área auditada), junto
aos servidores envolvidos no processo e se este (documento) está formalizado.

Prazo
04/05/2018

Providência 8
No inicio de 2018, ao iniciar o Planejamento e Controle Interno da Gestão para a Resolução
Administrativa de Conflitos, esta Gerência foi demanda pela Superintendência Executiva a
apresentar as atividades que seriam desenvolvidas para o Plano Operacional da Anatel de 2018.
Para tanto, foi necessário readequar o formato do planejamento das atividades ao modelo definido
pela SUE. Primando por maior eficiência na administração das atividades de planejamento e
pretendendo evitar a duplicação de relatórios com informações semelhantes, buscou-se a
consolidação da atividade de planejamento seguindo as orientações do Plano Operacional da
Anatel. Nesse sentido, o Planejamento e Controle Interno da Gestão para a Resolução
Administrativa de Conflitos foi adequado ao Plano Operacional da Anatel, inclusive no que diz
respeito ao aspecto temporal. Aos servidores envolvidos será dado acesso ao Plano Operacional da
Anatel, sendo que com relação a informação a atividade específica designada a cada servidor é e
será fornecida a informação sobre os processos e atividades que cada um deve realizar durante o
período, por meio de e-mail destinado a todos os envolvidos. Com relação ao documento de
análise dos resultados do monitoramento efetuado, serão seguidas as orientações da SUE no
tocante à consolidação dos resultados do acompanhamento.
Análise da Equipe Auditoria 8
Conforme contato com a Gerência de Monitoramento das Relações entre
Prestadoras, foi solicitada a esta AUD que a recomendação seja devolvida àquela
área para inclusão de nova providência, tendo em vista novo entendimento acerca
do tema pela área auditada. Sendo assim, será dado novo prazo de 30 dias para
inclusão de nova resposta.

Prazo
07/07/2018

Providência 9
Em atenção à Análise AUD 8, realizou-se a carga do arquivo anexo de Planejamento e Controle
Interno da Gestão 2T08.
Análise da Equipe Auditoria 9
Devido a erro material contido no texto do documento anexado pela área auditada
(Planejamento e Controle Interno da Gestão 2T18.docx), será dado novo prazo
para correção e envio de nova resposta.

Prazo
13/07/2018

Providência 10
Em atenção à Análise AUD 9, realizou-se a carga do arquivo anexo de Planejamento e Controle
Interno da Gestão 2T2108.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

A Gerência de Monitoramento das Relações entre Prestadoras – CPRP – inseriu o
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documento “Planejamento e Controle Interno da Gestão – Conflitos”, que trata do
Planejamento e Controle Interno da Gestão para a Resolução Administrativa de
Conflitos, no âmbito da Superintendência de Competição – SCP. O item nº 4 do
documento trata especificamente dos Controles Internos do processo, onde ficou
estabelecido o procedimento de monitoramento dos controles internos
implementados pela área. Considerando a natureza das medidas adotadas, esta será
objeto de avaliação em trabalho futuro realizado por esta Auditoria Interna. Diante
do exposto e do documento encaminhado a esta AUD (anexado com o nome
“Planejamento e Controle Interno 2T2018 ajustado.docx”), damos como atendida a
recomendação.

Relatório de Auditoria: 16/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº 92

Órgão Responsável:

GR01, GR01AT, GR01AF, SAF, AFIS

Assunto:

Dimensionamento dos contratos de prestação de serviços de transporte
terrestre na Sede e na Gerência Regional no Estado de São Paulo
(GR01)

Ítem

7.3

Referência

Recomendação (03/02/2017)

Classificação

c

Diante das divergências entre os documentos que deram
suporte aos pagamentos à contratada e das falhas
pontuais identificadas, e considerando que a análise da
auditoria foi executada em amostra, revise os
pagamentos realizados à contratada por meio do
Contrato ER01 n.º 01/2011 – Anatel em todo o período
de vigência contratual. (§§ 5.2.64 a 5.2.97)

Adquirir
bens e
serviços

Providência 1
Tendo em vista, que, com exceção do ano de 2016, os processos de pagamento de fornecedores
eram formalizados utilizando-se o meio físico (papel), pois, a implantação do SEI ocorreu
posteriormente, e que esses processos, juntamente com mais de 3.000 caixas de processos, foram
recentemente encaminhados para a adequada organização e arquivamento na Anatel Sede, etapas
que ainda não foram concluídas, solicitamos a essa Auditoria a aprovação de um prazo de 9 (nove)
meses para atendimento desta exigência, em virtude da dificuldade de extração dos referidos
documentos naquele volume encaminhado à Anatel Sede. É importante, entretanto, destacar desde
já o rigoroso processo de conferência aplicado à contratação de veículos em questão. Inicialmente,
o usuário do veículo, ou outro Servidor solicitado para tal, gera o Cadastro de Solicitação de
Deslocamento (CSD) no Sistema de Administração de Veículos (SAV), que é encaminhado para a
aprovação do respectivo Coordenador de Processos da Gerência Regional (1ª conferência). Após
aprovado, esse cadastro segue para o prestador de serviço, que gera o Boletim Diário de Veículo
(BDV). A partir daqui o veículo estará disponível para uso. Após o retorno da viagem, o usuário
confere e atesta o BDV (2ª conferência). Esses BDVs são acumulados mensalmente, quando então
o prestador de serviço gera um relatório, de acordo com o Anexo IV-B ao Edital nº 03/2011ER01AF/ER01, de somatório de consumos acompanhado das relações de BDVs, por
Coordenação. Tal relatório é enviado à respectiva Coordenação para conferência e aprovação (3ª
conferência). Em seguida, o relatório é devolvido ao prestador de serviço, que consolida todos em
um Relatório de Medição Mensal, conforme Anexo V ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2011ER01AF/ER01, e o encaminha para o Fiscal de Contrato para conferência e aprovação final (4ª
conferência). Após, esse relatório é devolvido assinado ao prestador de serviço, que o utilizará
como base para geração da fatura de serviços. Portanto, todos os pagamentos efetuados à empresa
contratada eram realizados a partir de Faturas protocolizadas na GR01 com valores de cobrança
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baseados em 4 níveis de conferências de aprovações, que culminavam nos Relatórios de Medição
Mensal – Anexo V ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2011-ER01AF/ER01.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

O prazo solicitado pela área será concedido, contudo a equipe de auditoria
monitorará, a cada três meses, o andamento das providências tomadas pela unidade
para o completo atendimento da recomendação.

12/05/2017

Providência 2
Todos os pagamentos efetuados à empresa contratada eram realizados a partir de Faturas/Notas
Fiscais protocolizadas na GR01 contendo valores de cobrança baseados nos Relatórios de Medição
Mensal – Anexo V ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2011-ER01AF/ER01. Tais medições
mensais eram consolidadas por meio da somatória de consumos demarcados no Anexo IV-B ao
Edital nº 03/2011-ER01AF/ER01. Nesse primeiro momento, dada o extenso trabalho de
levantamento e cruzamento de informações necessárias, deliberou-se por apresentar os resultados
da revisão dos pagamentos à contratada nos anos de 2015 e 2016. Dessa forma, realizou-se o
levantamento de todos os processos de pagamentos no âmbito do SICAP (até setembro de 2015) e
SEI (após tal período), contemplando todas as Notas Fiscais e Medições Mensais protocolizadas
pela empresa contratada, após o qual se realizou o devido cruzamento/comparação com os valores
pagos por Ordens Bancárias. Na planilha em anexo (pagamentos VIP 2015 E 2016) tem-se a
consolidação de todas as informações levantadas. Na coluna H de tal planilha observam-se os
números de referência SICAP/SEI das Notas Fiscais protocolizadas, disponíveis em meio digital
em tais sistemas. Da mesma forma, na coluna I encontram-se os números de referência SEI das
Medições Mensais - Anexo V ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2011-ER01AF/ER01 utilizadas
como referência para a cobrança pela empresa. Adicionalmente, o valor mensal efetivamente pago
(coluna D) é obtido pelo valor cobrado (coluna C) subtraído das retenções tributárias e dos casos
de Glosa (coluna E) quando existentes, conforme pode ser observado na planilha anexa
(pagamentos VIP 2015 e 2016). De onde se conclui que, em nenhum dos meses avaliados houve
pagamentos à contratada em valores diferentes dos apontados nas Medições de Consumo e Notas
Fiscais protocolizadas.
Análise da Equipe Auditoria 2
Recomendação em andamento. Para contextualizar esta análise, é necessário
retomar as falhas apontadas no Relatório de Auditoria nº 16/2016. Em síntese,
constatou-se que os três instrumentos de controle no âmbito do Contrato ER01 nº
001/2011 (sistema SAV, planilha eletrônica de controle da Gerência e os relatórios
de medição mensal – Anexo V ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2011ER01AF/ER01 -) possuíam dados divergentes quanto aos deslocamentos e à
quilometragem rodada, o que prejudicava a confiabilidade dos pagamentos
realizados à contratada. Nesse cenário, recomendou-se à GR01 que revisasse os
pagamentos durante o período de vigência contratual, já que a análise da Auditoria
deu-se em amostra. Como se depreende do contexto apresentado, não se trata da
comparação do valor da NF e os valores efetivamente pagos à contratada por meio
das Ordens Bancárias - OB. Trata-se da comparação dos relatórios de medição
mensal com os demais controles estabelecidos, com intuito de verificar se os dados
que deram origem ao valor cobrado pela contratada são fidedignos.
Consequentemente, caso fosse identificada não conformidade nos relatórios de
medição (em alguns casos, já apontadas no relatório de auditoria) haveria
necessidade de revisão do pagamento realizado. Ao analisar a Providência
apresentada pela área, constata-se, em síntese, que a área efetuou a conferência dos
valores cobrados pela empresa por meio das Notas Fiscais, que estão lastreadas nos
relatórios de medição mensal, e os valores efetivamente pagos por meio das ordens
bancárias, o que não supre o cerne da recomendação da auditoria, conforme
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exposição anterior. Desse modo, fica estabelecido novo prazo para
acompanhamento desta recomendação, alertando-se a área que qualquer
divergência identificada deverá estar baseada em evidências a serem apresentadas
à AUD.
Providência 3
Conforme já detalhado no email “E-mail de esclarecimentos”, todos os pagamentos efetuados à
empresa contratada eram realizados a partir de Faturas/Notas Fiscais protocolizadas na GR01
contendo valores de cobrança baseados nos Relatórios de Medição Mensal – Anexo V ao Edital de
Pregão Eletrônico nº 03/2011-ER01AF/ER01. Tais medições mensais eram consolidadas por meio
da somatória de consumos demarcados no Anexo IV-B ao Edital nº 03/2011-ER01AF/ER01,
relacionando todos os Boletins de Viagem (BDV) associados com as SAV´s solicitadas. É
importante ressaltar o equivoco que houve no encaminhamento anterior à Auditoria das planilhas
“09 fechamento Mês Anatel Setembro de 2011”, “09 fechamento Mês Anatel Setembro de 2011”,
“10 fechamento Mês Anatel Outubro de 2011”, “11 fechamento Mês Anatel Novembro de 2011”,
“12 fechamento Mês Anatel Dezembro de 2011” e “BDV´s de Agosto de 2011”, uma vez que
esses tipos de controle não eram utilizados pelo fiscal de contrato para conferencia da utilização
dos carros no contrato de transporte da GR01 e consequentemente para liberação do seu
pagamento via Nota Fiscal. O processo de pagamento relativo a esse contrato segue o
procedimento já comentado na resposta SAAI – item 7.3.d deste relatório. Nesse sentido, e em
continuidade à revisão já apresentada (anos 2015 e 2016), segue anexa a planilha Pagamentos VIP
2013 E 2014 que apresenta a revisão dos pagamentos referentes aos anos de 2013 e 2014. Foram
levantados todos os processos de pagamentos no âmbito dos sistemas SICAC e SICAP,
contemplando todas as Notas Fiscais e Medições Mensais protocolizadas pela empresa contratada,
após o qual se realizou o devido cruzamento/comparação com os valores pagos por Ordens
Bancárias. Na coluna F e G da referida planilha observam-se, respectivamente, os números de
referência das SAPs de pagamento no sistema SICAC e suas Conformidades de Pagamento
registradas no sistema SICAP, disponíveis em meio digital em tais sistemas. Da mesma forma, na
coluna H encontram-se os números de referência SEI das Medições Mensais - Anexo V ao Edital
de Pregão Eletrônico nº 03/2011-ER01AF/ER01 utilizadas como referência para a cobrança pela
empresa.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Recomendação em andamento. Ao analisar a justificativa apresentada no e-mail de
esclarecimentos encaminhado em 23.05.2017, bem como o texto da Providência 3,
compreendeu-se que houve equívoco no encaminhamento, pela área auditada, de
planilhas denominadas planilhas de “fechamento mensal” durante a execução do
trabalho de auditoria. Compreendeu-se, ainda, como eram realizados os controles
pela área para garantir a adequação do pagamento à contratada pelos serviços
prestados, tendo sido apresentadas as evidências do seu funcionamento mediante a
documentação colocada à disposição da equipe de auditoria (os arquivos
“pagamentos VIP 2013 e 2014” e “pagamentos VIP 2015 e 2016” anexos a este
sistema relacionam todas as notas fiscais às ordens bancárias, aos valores pagos e
glosados, bem como aos processos eletrônicos contendo a documentação de
suporte ao pagamento). Não obstante a documentação apresentada evidenciar que
o controle aplicado garantia a vinculação da quilometragem paga aos boletins de
viagem (devidamente atestados pelos servidores) e às medições mensais
(devidamente atestadas pelo fiscal do contrato), solicitamos atenção ao disposto
nos itens 5.2.87 e 5.2.88 do Relatório nº 16/2016, que demonstram falhas pontuais
na compatibilização entre os quadros resumo (Anexo IV) e as medições mensais
(Anexo V) que deram origem aos pagamentos. Dessa forma, considerando que,
apesar das justificativas apresentadas, não houve a revisão dos pagamentos objeto
desta recomendação, estabelecemos novo prazo para o seu acompanhamento.

10/11/2017
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Providência 4
Todos os pagamentos efetuados à empresa contratada eram realizados a partir de Faturas/Notas
Fiscais protocolizadas na GR01 contendo valores de cobrança baseados nos Relatórios de Medição
Mensal – Anexo V ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2011-ER01AF/ER01. Tais medições
mensais eram consolidadas por meio da somatória de consumos demarcados no Anexo IV-B ao
Edital nº 03/2011-ER01AF/ER01. Nesse terceiro momento, dado o extenso trabalho de
levantamento e cruzamento de informações necessárias, deliberou-se por apresentar os resultados
da revisão dos pagamentos à contratada nos anos de 2011 e 2012. Dessa forma, realizou-se o
levantamento de todos os documentos de consolidação de cobrança, contemplando todas as Notas
Fiscais e Medições Mensais protocolizadas pela empresa contratada, após o qual se realizou o
devido cruzamento/comparação com os valores cobrados pela mesma. Na planilha Pagamentos
VIP 2011 e 2012 em anexo tem-se a consolidação de todas as informações levantadas. Na coluna
“SEI (Medições Mensais)” encontra-se o número de referência SEI das Medições Mensais - Anexo
V ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2011-ER01AF/ER01 utilizadas como referência para a
cobrança pela empresa. Na coluna “Situação” são detalhadas as falhas pontuais que foram
observadas nos meses de agosto/2011, novembro/2011 e junho/2012. Referente ao mês de
agosto/2011, como sinalizado no item 5.2.88 do relatório 16/2016 da Auditoria, observou-se a não
contabilização da Solicitação de Veículo SAV nº 951, presente no Anexo IV – Amarok e ausente
no momento da consolidação do Anexo V desse mês. Portanto, a Anatel deixou de pagar à VIP o
valor de R$ 478,81 , resultante da soma de R$ 346,50 (630Km a R$ 0,55/km ), R$ 35,90 em
pedágios e estacionamentos, R$ 50,16 (6 horas extras normais diurnas a R$ 8,36/hora) e R$ 46,25
(1 diária de motorista), dados extraídos da referida SAV. Conforme já apontado também no item
5.2.89 do relatório 16/2016 da Auditoria, no mês de novembro de 2011 detectou-se discrepância
no valor de R$ 10,00 relativos ao consolidado de pedágios do veículo Modelo 1 – Amarok.
Enquanto no Anexo IV-B foi aprovado o correto valor de R$ 1869,00, por erro de digitação esse
valor no Anexo V foi erroneamente consolidado para R$ 1859,00. Portanto, resultando num saldo
que a Anatel deixou de pagar para a VIP de R$ 10,00. E por último, no mês de junho/2012 foi
observado que no Anexo V de consolidação dos valores da Nota Fiscal, a VIP considerou 5 horasextras (domingos e feriados) noturnas no valor de R$ 66,90 que não ocorreram, conforme pode ser
observado no Anexo IV do quadro resumo do veículo UMR. Dessa forma, concluímos que dada as
falhas pontuais de preenchimento das planilhas de controle, a Anatel deve a VIP o valor de R$
421,91 ( R$ 478,81 + R$ 10,00 – R$ 66,90) que serão contabilizados juntamente com a análise dos
valores da planilha de custos solicitada pela Auditoria ( itens 7.12 e 7.13 em andamento).
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Recomendação em andamento. A revisão dos pagamentos dos anos de 2011 e 2012
foi realizada, conforme as informações inseridas na Providência 4 e
complementadas pela planilha anexa. A recomendação permanecerá em
monitoramento até que sejam apresentadas as evidências da revisão dos
pagamentos do restante do período de vigência contratual e as providências para
ressarcimento à empresa ou cobrança dos valores apurados, se for o caso.

02/03/2018

Providência 5
Em atendimento à última recomendação da Auditoria, foi realizada a conferência dos dados
constantes dos Relatórios de Medição Mensal – Anexo V ao Edital de Pregão Eletrônico nº
03/2011-ER01AF/ER01 e dos Anexos IV-B ao Edital nº 03/2011-ER01AF/ER01, referentes aos
anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, objetivando a revisão dos pagamentos efetuados à empresa VIP
SERVICE CLUB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA em tal período. Foram detectados dois
itens pontuais para ajustes, a saber: a) Fevereiro de 2013 (SEI nº 1726771): R$ 4,00 referentes ao
ressarcimento do item “Estacionamento – UMR”, que foi lançado apenas pela empresa no campo
“VALOR UNITÁRIO” e não preenchido no campo “VALOR TOTAL” do Relatório de Medição
Mensal – Anexo V ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2011-ER01AF/ER01. Dessa forma, esse
valor não foi contabilizado na emissão do valor total da Nota Fiscal gerada. Portanto, a Anatel
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deve R$ 4,00 à empresa VIP SERVICE CLUB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. b) Agosto
de 2013 (SEI nº 1726831): Foram detectadas divergências entre os valores dos itens “Pedágio” e
“Estacionamento” (veículo MERIVA) lançados respectivamente no Anexo IV-B e no Relatório de
Medição Mensal – Anexo V ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2011-ER01AF/ER01. Em
resumo, no anexo IV-B foi lançada uma nota de estacionamento de R$ 35,00 na totalização de
pedágio, dessa forma erroneamente foram lançados os valores de R$ 220,50 para pedágio e R$
19,00 para estacionamento. Já no Relatório de Medição Mensal – Anexo V foram lançados
corretamente os valores de R$ 185,50 para pedágios e 54,00 para estacionamento. Portanto, a
soma final nos dois casos permaneceu a mesma, o que não demanda revisão da
cobrança/ressarcimento no faturamento já pago à empresa contratada. Portanto, após conferencia
dos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conclui-se que dados os ajustes pontuais de
preenchimento das planilhas de controle, a Anatel deverá pagar a VIP o valor de R$ 425,91 (R$
421,91 oriundo da providencia 4 + R$ 4,00 da providencia 5), o que será devidamente
providenciado.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Considerando a resposta da GR01, constante na providência 5, de que será
realizado à empresa o ressarcimento de valores pagos a menor, será conferido
prazo adicional de 30 dias para complementar o atendimento da recomendação.

13/04/2018

Providência 6
Conforme apresentado no item 7.12 as respostas aos itens 7.3.c, 7.12 e 7.13 serão concentradas,
tendo em vista que tais recomendações referem-se ao mesmo contrato de Veículos ER01 nº
001/2011 da Gerência Regional de São Paulo e que resultou na avaliação de débito e/ou crédito à
empresa VIP Service Club Locadora de Serviços Ltda
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Tendo em vista que a área concentrou as respostas para as recomendações 7.3 c, do
Relatório n.º 16/2016, e 7.12 e 7.13, do Relatório n.º 5/2017, no campo
Providência 5, do item 7.12 do Relatório n.º 5/2017, informa-se que o inteiro teor
da resposta foi replicado nos Anexos desta recomendação, sob a denominação
Resposta incluída no item 7.12 Rel. 5-17.docx, para fins de controle e consulta
posterior. Em suma, em sua resposta, a GR01 informou que após conferência dos
anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conclui-se que a Anatel deverá pagar a
VIP o valor de R$ 425,91 (R$ 478,81 + R$ 10,00 - R$ 66,90 + R$ 4,00). As
evidências das conferências e recálculos foram inseridas nos Anexos desta
recomendação e estão de acordo com as observações feitas pela Auditoria Interna.
Ocorre que, em virtude do atendimento das recomendações 7.12 e 7.13 do
Relatório n.º 5/2017, a GR01 constatou que a Anatel tem um crédito de R$
806.188,21 com a empresa VIP, também em virtude do Contrato ER01 nº
001/2011. Abatendo-se o valor de R$ 425,91 deste montante, concluiu-se que a
Anatel possui um crédito de R$ 805.762 com a empresa. Considerando que a
GR01 realizou a revisão dos pagamentos à Contratada no período de vigência do
Contrato ER01 nº 001/2011, conforme recomendado pela AUD, e que as
providências para cobrança da empresa passarão a ser acompanhadas no item 7.13
do Relatório 5/2017, encerra-se o acompanhamento desta recomendação,
considerando-a atendida.

Relatório de Auditoria: 11/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

Memorando de Referência:
31/2017/SEI/AUD

SPR, PRRE
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Assunto:
Ítem

7.1

Elaboração de Regulamentação.
Referência

Recomendação (26/06/2017)

c

Altere a Portaria n.º 927, de 5/11/2015 com o objetivo
de disciplinar a obrigatoriedade de constituição formal
das Equipes de Projetos, especificando, dentre outros, a
forma e a atribuição dos membros participantes das
Equipes, §§ 5.38 a 5.108;

Classificação

Elaborar
Regulamentação

Providência 1
Verifica-se que a redação da Portaria nº 927, de 5 de novembro de 2015, confere a necessária
flexibilidade para a constituição das equipes de projetos, possibilitando desde já que essa etapa do
processo seja conduzida com o maior formalismo recomendado pela Auditoria. Nesse sentido,
passou-se a constituir as equipes de projeto por meio de memorandos, incluídos no processo de
regulamentação no SEI. Quanto às atribuições dos membros das equipes, ressalte-se que constam
do art. 12 da citada Portaria, observada a competência do coordenador da equipe de designar as
atividades específicas a cada membro, conforme § 1º do art. 13.”
Análise da Equipe Auditoria 1
Considerando o fato de que as medidas apontadas não estão totalmente alinhadas
ao teor da recomendação, será conferido novo prazo para que o tema possa ser
reavaliado pela área gestora do processo. Recomendação em andamento.

Prazo
14/07/2017

Providência 2
A recomendação feita pela Auditoria acerca das Equipes de Projeto foi avaliada por esta SPR e,
após análise, foi remodelado o processo do constituição das equipes, as quais passaram a ser
constituídas por meio de memorandos, incluídos no processo de regulamentação no SEI,
formalizando assim a solicitação e a resposta das Superintendências e demais áreas. No entanto, a
SPR entende que é necessário um período de avaliação, de pelo menos 6 (seis) meses, para que, no
âmbito da constituição de diversas equipes de projeto, seja avaliada se a sistemática recém adotada
já é suficiente para os objetivos propostos. Após esse período, entende-se possível avaliar, de
forma mais assertiva, a necessidade ou não de alteração da Portaria nº 927/2015 para refletir as
modificações no processo de regulamentação.
Análise da Equipe Auditoria 2
As informações apresentadas dão conta de que a área adotou medidas e solicitou
prazo para avaliação da sua eficácia. Dessa forma, será prorrogado o prazo
conforme solicito para nova avaliação da recomendação. Recomendação em
andamento.

Prazo
26/01/2018

Providência 3
Em decorrência da adoção do procedimento de constituição de equipes por meio de memorandos,
foram observados ganhos para o processo de regulamentação, como a ampliação da transparência;
a maior facilidade de controle das indicações; e o aumento da participação dos servidores
indicados pelas diversas áreas nos projetos. Nesse sentido, entende-se que a sistemática adotada é
suficiente para os objetivos propostos, não se identificando potencial de ganhos adicionais caso
seja promovida alteração da Portaria nº 927/2015 com o propósito específico de detalhar a forma e
a atribuição dos membros participantes das Equipes, lembrando-se, ainda, que está prevista uma
revisão mais ampla da mencionada Portaria para contemplar os resultados das discussões
promovidas no âmbito do grupo de melhoria da qualidade regulatória, coordenado pela Casa Civil,
e das discussões sobre melhoria de processos, coordenadas pela SUE, ambas ainda em andamento.
Análise da Equipe Auditoria 3
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Em complemento à resposta dada pela área auditada em 26/1/2018, conforme
providência 3 do SAAI, foi encaminhado e-mail a esta Auditoria Interna em
5/2/2018, pelo Superintendente de Planejamento e Regulamentação, que trouxe
novos elementos para a análise da recomendação em questão. A seguir,
descrevemos na íntegra as informações adicionais prestadas: “Em complementação
à informação, cumpre exemplificar, para fins de conhecimento dessa Auditoria
Interna, alguns processos recentes da Agenda Regulatória onde tal procedimento já
ocorreu e o resultado da participação nas reuniões. No processo nº
53500.078752/2017-68, referente ao item 58 da Agenda Regulatória 2017-2018
(regulamentação sobre segurança de redes de telecomunicações), foi emitido o
Memorando-circular nº 15/2017/SEI/PRRE/SPR (SEI nº 2049142) às
Superintendências e Assessorias da Agência solicitando indicação de servidores
para participação na equipe de projeto, nos moldes da Portaria nº 927/2015. Foram
recebidos oito memorandos em resposta, todos no processo em referência. Como
resultado, foi realizada reunião de inauguração do projeto em 16 de janeiro de
2018, com ampla participação dos servidores indicados. Exemplo semelhante é o
do processo nº 53500.066938/2017-74, referente ao item 41 da Agenda
Regulatória 2017-2018 (regulamentação relacionada a serviços públicos de
emergência), onde foi emitido o Memorando-circular nº 11/2017/SEI/PRRE/SPR
(SEI nº 1734475) para as mesmas áreas. A reunião inicial foi realizada em 25 de
janeiro de 2018, com ampla participação dos servidores indicados. Por fim, outro
exemplo é o do processo nº 53500.060032/2017-46, este iniciado em 2017,
referente ao item 35 da Agenda Regulatória 2017-2018 (regulamentação sobre
IoT), onde foi emitido o Memorando-circular nº 5/2017/SEI/PRRE/SPR (SEI nº
1534913) para as mesmas áreas e a reunião inaugural do grupo foi realizada em 1
de novembro de 2017, com ampla participação dos servidores indicados. Após esta
reunião, os servidores indicados auxiliaram na definição do escopo de relatório de
inteligência sobre o tema, constante do processo nº 53500.048152/2017-75
(documento SEI nº 2261102)”. Em análise à documentação indicada no corpo do
texto encaminhado, verificou-se que em relação ao processo nº
53500.078752/2017-68, foram constatados 9 (nove) memorandos de indicação de
servidores para fazer parte da Equipe de Projeto para o item nº 58 da Agenda
Regulatória 2017-2018. Em relação ao processo nº 53500.066938/2017-74, foram
constatados 8 (oito) memorandos de indicação de servidores para fazer parte da
Equipe para participar do Projeto de Reavaliação da regulamentação relacionada a
serviços públicos de emergência. Em relação ao processo nº 53500.060032/201746, foram constatados 8 (oito) memorandos de indicação de servidores para
Formação da Equipe de Reavaliação da regulamentação visando diminuir barreiras
regulatórias à expansão das aplicações de internet das coisas e comunicações
máquina-a-máquina. Tendo em vista que o objetivo da recomendação era o de
disciplinar a obrigatoriedade de constituição formal das Equipes de Projetos,
entendemos que a formalização por meio de Memorando cumpre o papel e atende
ao objetivo proposto. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 11/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SPR, PRRE

Assunto:

Elaboração de Regulamentação.

Ítem

Referência

Memorando de Referência:
31/2017/SEI/AUD

Recomendação (26/06/2017)

Classificação

Aperfeiçoe a fase de planejamento com o intuito de
adequar os prazos descritos na Agenda Regulatória à
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7.1

e

realidade dos prazos médios de tramitação dos
processos de regulamentação e/ou indique outros meios
que visem a observância de tais prazos, §§ 5.179 a
5.205;

Elaborar
Regulamentação

Providência 1
Observe-se que a presente recomendação reflete procedimento já adotado na elaboração da
Agenda Regulatória 2017-2018, cujos prazos foram definidos tendo por base os dados obtidos no
acompanhamento da Agenda Regulatória 2015-2016. Nesse sentido, a definição de prazos no
âmbito das próximas Agendas Regulatórias continuará a se pautar pela realidade dos prazos
médios de tramitação dos processos de regulamentação.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Conforme estabelecido na Agenda Regulatória 2017-2018, aprovada pela Portaria
nº 491/2017, cada uma das iniciativas regulamentares possui metas parciais para
cada semestre dos dois anos abrangidos pela Agenda. Dessa forma, com o intuito
de avaliar a eficácia do novo procedimento adotado, a Auditoria Interna irá avaliar,
ao final dos próximos semestres, o grau de atingimento das metas estabelecidas.
Recomendação em andamento.

04/08/2017

Providência 2
O relatório de acompanhamento da Agenda Regulatória referente ao primeiro semestre de 2017 foi
concluído e distribuídos para as áreas internas da Anatel e Conselho Diretor, constando do
processo SEI nº 53500.059846/2017-38.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Da análise do Relatório interno de acompanhamento da Agenda Regulatória 20172018 (SEI nº 1669177) é possível constatar que a meta para o primeiro semestre
foi parcialmente atendida. Dessa forma, será prorrogado o prazo para que, ao final
do próximo semestre, a Auditoria Interna possa realizar nova avaliação do grau de
atingimento das metas contidas na Agenda Regulatória. Recomendação em
andamento.

19/01/2018

Providência 3
O relatório de acompanhamento da Agenda Regulatória referente ao quarto trimestre de 2017 foi
concluído e distribuído para as áreas internas da Anatel e Conselho Diretor, por meio do
Memorando-Circular nº 1/2018/SEI/PRRE/SPR e do Memorando-Circular nº
2/2018/SEI/PRRE/SPR, constando do processo SEI nº 53500.059846/2017-38. Cumpre informar,
ainda, que foi publicada a Portaria nº 1 (SEI nº 2274619), de 2 de janeiro de 2018, por meio da
qual o Conselho Diretor aprovou a atualização da Agenda Regulatória. Nesse processo de revisão,
a recomendação da Auditoria foi levada em consideração, uma vez que houve a adequação de
determinados prazos aos períodos de duração das atividades calculados em conformidade com as
estatísticas mais recentes. Da mesma forma, cumpre ressaltar que neste semestre será iniciada a
elaboração da Agenda Regulatória para o biênio 2019-2020, processo em que a recomendação da
Auditoria também será aplicada.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Em contato com área auditada (PRRE), foi informado que aquela Gerência teve a
preocupação em ajustar os prazos descritos na atualização da Agenda Regulatória
2017-2018 de acordo com seu histórico de prazos médios de tramitação dos
processos de regulamentação. Em análise à Agenda Regulatória 2017-2018
atualizada, aprovada pela Portaria nº 1, de 02/01/201/, verificou-se que os prazos
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dos projetos/ações regulatórias que tiveram metas internas não executadas e, por
isso, estão atrasadas, não tiveram suas metas de prazos postergadas para períodos
posteriores, mantendo seu status como “meta não executada”. Verifica-se que este
procedimento traz mais transparência à Agenda Regulatória, uma vez que o
processo não é simplesmente transportado para períodos posteriores, ganhando um
novo prazo para seu atingimento, como se fosse uma nova meta. Ainda assim,
estes projetos estão sendo acompanhados nos relatórios trimestrais emitidos pela
própria área (foi analisado o Relatório de Acompanhamento da Agenda
Regulatória referente ao quarto trimestre de 2017). Para análise desta
recomendação, foram analisados os documentos informados pela área, quais
sejam: Memorando-Circular nº 1/2018/SEI/PRRE/SPR e do Memorando-Circular
nº 2/2018/SEI/PRRE/SPR, referentes ao processo SEI nº 53500.059846/2017-38 e,
ainda, a Portaria nº 1, de 02/01/2018 (SEI nº 2274619). Tendo em vista que a
PRRE demonstrou um aperfeiçoamento na adequação dos prazos médios de
tramitação dos processos de regulamentação, utilizando histórico de prazos médios
de processos anteriores concluídos, consideramos como atendida esta
recomendação.

Relatório de Auditoria: 11/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SPR, PRRE

Assunto:

Elaboração de Regulamentação.

Ítem

7.1

Referência

f

Memorando de Referência:
31/2017/SEI/AUD

Recomendação (26/06/2017)

Classificação

Elabore e disponibilize o Manual de Boas Práticas às
Equipes de Projetos, conforme prescreve o arts. 18 e 31,
Elaborar
da Portaria n.º 927, de 5/11/2015, com o intuito de
Regulamentação
orientar os envolvidos no processo de regulamentação
na Agência, §§ 5.206 a 5.225;
Providência 1

A elaboração do manual será iniciada após a conclusão das discussões sobre análise de impacto
regulatório e qualidade regulatória envolvendo as 10 Agências Reguladoras federais, coordenadas
pela Casa Civil da Presidência da República, tendo em vista que as definições e orientações no
âmbito da Anatel deverão estar alinhadas àquelas a serem estabelecidas para todas as Agências.
Ressalta-se que uma das atividades desse grupo de trabalho envolve a elaboração de guia
orientativo, o qual subsidiará o Manual de Boas Práticas da Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 1
Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
que a área demonstre a evolução da implementação das providências.
Recomendação em andamento.

Prazo
22/09/2017

Providência 2
Em relação a elaboração do manual de boas práticas regulatórias, informa-se que o grupo no
âmbito da Casa Civil, envolvendo as 10 Agências Federais, discutiu intensamente um Guia
orientativo para a realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR) nas Agências, por meio de
diversas reuniões realizadas nos meses de julho e agosto, tendo sido elaborada uma minuta que
entrou em consulta pública da SAG/Casa Civil no último dia 15/09/2017 e deverá ficar em
consulta até 01/11/2017. O teor da consulta e o texto do guia orientativo podem ser obtidos no
seguinte link na internet http://www.regulacao.gov.br/agenciasreguladoras/consulta-
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publica/consulta-publica-001-2017. Dessa forma, acredita-se importante aguardar o encerramento
da consulta pública e consolidação das contribuições e finalização do guia para concluir então o
Manual de Boas Práticas Regulatórias objeto dos arts. 18 e 31, da Portaria n.º 927, de 5/11/2015,
no âmbito da Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Conforme verificado no link fornecido pela área auditada, a elaboração do manual
de boas práticas regulatórias encontra-se em Consulta Pública com término
previsto para 01/11/2017. Após este prazo, as sugestões recebidas serão analisadas
por uma equipe técnica e o posicionamento sobre elas será disponibilizado neste
sítio em até 30 (trinta) dias úteis após o encerramento do prazo da consulta pública,
ou seja, até 1/12/2017. Considerando o teor das informações prestadas, será
conferido novo prazo para que a área demonstre a evolução da implementação das
providências. Recomendação em andamento.

31/01/2018

Providência 3
Informa-se que o grupo no âmbito da Casa Civil, envolvendo as 10 Agências Federais, está ainda
discutindo as contribuições para a consulta pública 001/2017 da SAG/Casa Civil
(http://www.regulacao.gov.br/agenciasreguladoras/consulta-publica/consulta-publica-001-2017),
no que tange ao guia de boas práticas regulatórias. Destaca-se que a consulta foi prorrogada e que
até o momento o grupo discutiu as contribuições para as Diretrizes Gerais de AIR e encerrará em
breve a análise das contribuições para o Guia Orientativo de Boas Práticas Regulatórias. Dessa
forma, ainda devemos aguardar a finalização do guia refletindo as contribuições recebidas para
concluir então o Manual de Boas Práticas Regulatórias objeto dos arts. 18 e 31, da Portaria n.º 927,
de 5/11/2015, no âmbito da Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 3
Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
que a área demonstre a evolução da implementação das providências.
Recomendação em andamento.

Prazo
02/04/2018

Providência 4
Informa-se que a SAG/Casa Civil encerrou a análise das contribuições à consulta que discutiu as
Diretrizes Gerais de AIR e o Guia Orientativo de Elaboração de AIR e foram publicados os
resultados da consulta (http://www.regulacao.gov.br/agenciasreguladoras/consultapublica/consulta-publica-001-2017), e consequentemente a versão final do guia da SAG. Ato
contínuo, a SPR iniciou a elaboração do Manual de Boas Práticas, objeto dos arts. 18 e 31, da
Portaria n.º 927/2015, e construiu uma primeira versão do documento já refletindo as boas práticas
reunidas no Guia da SAG e também as particularidades da metodologia implementada na Anatel.
Essa versão do Manual está em fase final de revisão editorial pela área técnica e em seguida deverá
ser objeto de aprovação gerencial e no âmbito da Superintendência. Nesse sentido, solicitamos
prazo adicional de dois meses para a conclusão e publicação do referido Manual.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Conforme todo exposto pela área, será concedido o prazo solicitado para conclusão
e publicação do Manual de Boas Práticas, conforme recomendação.

04/06/2018

Providência 5
Informa-se que a SPR finalizou a elaboração do Manual de Boas Práticas Regulatórias já
refletindo as boas práticas reunidas no Guia da SAG e também as particularidades da metodologia
implementada na Anatel. Nessa fase de ajustes finais do Manual, no entanto, a SPR decidiu pela
realização de Consulta Interna por um prazo de 30 dias, a ser iniciada no dia 05/06/2018, às 14:00.
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Nesse sentido, solicitamos prazo adicional de dois meses para a conclusão da Consulta Interna e
publicação final do referido Manual. Destaca-se que em anexo à Consulta Interna poderá ser
visualizado o inteiro teor da Manual, incluso sua formatação e conteúdo.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Conforme todo exposto pela área, será concedido o prazo de dois meses para
conclusão e publicação do Manual de Boas Práticas, conforme recomendação.

07/08/2018

Providência 6
A proposta de manual foi submetida à Consulta Interna (nº 790/2018) de 5 de junho a 5 de julho de
2018. Foi recebida uma contribuição, aceita por esta SPR. Assim, o manual foi atualizado e
publicado na intranet e na internet (publicação nº 348609). Foi também aberto chamado no VISÃO
para incluir link ao manual na página referente à Agenda Regulatória
(http://www.anatel.gov.br/setorregulado/agenda-regulatoria).
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Conforme verificado, o Manual de Boas Práticas foi elaborado e disponibilizado,
conforme prescreve o art. 31, da Portaria n.º 927, de 5/11/2015, do CD, com o
intuito de orientar os envolvidos no processo de regulamentação, visando à
melhoria da qualidade da produção normativa da Agência. Documento na íntegra
(Manual de Boas Práticas Regulatórias.pdf ) anexado junto a esta recomendação,
ora atendida.

Relatório de Auditoria: 5/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular 44
(1511322)

Órgão Responsável:

GR01, GR01AT, GR01AF, SAF, AFCA, AFCA4

Assunto:

Análise quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias na execução do Contrato AFIS n.º 03/2015 na Anatel
Sede e exame da conformidade das planilhas de custo e formação de
preços utilizadas na fase da contratação e respectivos aditamentos do
Contrato ER01 nº 001/2011 na Gerência Regional do Estado de São
Paulo – GR01.

Ítem

7.12

Referência

Recomendação (07/07/2017)

Classificação

0

Recomenda-se à Gerência Regional no Estado de São
Paulo que providencie a correção da planilha de custos
do 2º Termo de Apostila bem como em todos os ajustes
posteriores, observando necessariamente os item a, b, c,
d, e, f do §§ 7.12 do Relatório de Auditoria nº
5/2017/AUD.

Administrar
Contratos

Providência 1
Foi encaminhado a PFE em 14/06/17 o processo 53504.006070/2017-13 com os questionamentos
apontados nesta recomendação e ainda em análise por aquela Procuradoria. Nesse sentido, com o
propósito de aguardar a manifestação daquele órgão e, em seguida, a submissão a análise desta
Gerência, solicitamos a prorrogação de 30 dias no prazo para atendimento desta recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 1
Recomendação em andamento. Conforme solicitação da área será conferido novo
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prazo para atendimento da recomendação.
Providência 2
Tendo em vista, o reencaminhamento do processo 53504.006070/2017-13 à PFE, em 26/7/2017,
para nova manifestação daquela Procuradoria sob a ótica das informações complementares
apresentadas por esta Gerência e considerando-se que tal manifestação mantém a possibilidade de
impacto aos recálculos e ajustes recomendados por essa Auditoria, especialmente, no que diz
respeito a apuração de valores pagos a maior ou a menor, solicitamos prorrogação de mais 30 dias
de prazo para atendimento a esta recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 2
Recomendação em andamento. Considerando que o teor da consulta constante do
Informe nº 79/2017/SEI/GR01AF/GR01/SFI (SEI nº 1664514) poderá afetar o
atendimento desta recomendação, prorroga-se o prazo por 30 dias, conforme
solicitado.

Prazo
16/10/2017

Providência 3
Atendendo a recomendação, encaminhamos os seguintes anexos: Item 7-12.docx | Sindifretur São
Paulo Região - 2012- 2014_Timbrado.pdf | Email Transfretur.pdf | Analise Aud Contrato PÓS
PFE Nivel B.xls. Informamos que tão logo seja corroborado por essa Auditoria o entendimento da
GR01 será iniciado procedimento de cobrança do ressarcimento pela empresa.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Recomendação em andamento. Ao analisar a resposta contida no arquivo 712.docx, constatou-se que, à exceção de um dos itens relacionados na alínea a da
recomendação (Equiparação do motorista de automóveis, vans e utilitários ao nível
B da Convenção Coletiva para efeitos de ajuste de remuneração), as demais
correções recomendadas pela Auditoria foram providenciadas pela área, como fica
evidenciado na planilha eletrônica Análise Aud Contrato Pós PFE Nivel B.xls, em
anexo. Considerando que esse item não acatado pela área responsável refletirá
sobre o atendimento desta recomendação e das recomendações subsequentes,
levou-se a questão ao conhecimento da Gerência de Aquisição e Contratos AFCA, da Superintendência de Administração e Finanças - SAF, uma vez que
cabe a esta a supervisão da execução dos processos da Agência, no âmbito de sua
competência. Tendo tomado conhecimento do assunto, e em virtude de sua
complexidade, a AFCA solicitou prorrogação de prazo para análise da questão,
conforme o e-mail anexo. O prazo solicitado foi deferido pela equipe de auditoria e
a recomendação permanecerá em andamento.

30/01/2018

Providência 4
No que tange à recomendação 7.12.: I. A Auditoria da Anatel recomendou à Gerência Regional no
Estado de São Paulo que providenciasse a correção da planilha de custos do 2º Termo de Apostila
bem como em todos os ajustes posteriores, observando necessariamente os item a, b, c, d, e, f do
§§ 7.12 do Relatório de Auditoria nº 5/2017/AUD, a saber: Recomenda-se à Gerência Regional no
Estado de São Paulo que providencie a correção da planilha de custos do 2º Termo de Apostila
bem como em todos os ajustes posteriores, observando necessariamente os seguintes itens: a)
Encaminhamento do processo à Procuradoria Federal Especializada - PFE para que se pronuncie
acerca da: Validade da aplicação do Termo Aditivo à Convenção Coletiva apresentada pela
Contratada, uma vez que não há registro desse documento no Ministério do Trabalho e Emprego;
Equiparação do motorista de automóveis, vans e utilitários ao nível B da Convenção Coletiva para
efeitos de ajuste de remuneração; Pertinência do reajuste do valor da diária, uma vez que não
houve pesquisa adequada de preços. b) Ajuste da planilha de custos, conforme recomendado pela
PFE em resposta à consulta, se for o caso; c) Correção do reajuste do posto de supervisor; d)
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Correção do reajuste do auxílio alimentação, em virtude da aplicação indevida de duas normas em
conjunto; e) Exclusão do item assistência médica e familiar, em virtude de vedação legal. f) Caso o
ajuste da planilha resulte em um custo mensal menor, apure os valores pagos a maior durante a
vigência do Contrato ER01 nº 001/2011, adotando as medidas necessárias para recuperar o
montante calculado II. Diante o exposto, a Gerência de Aquisições e Contratos (AFCA), em
análise aos autos dos processos nº 53504.001399/2011-01, nº 53504.006070/2017-13 e nº
53500.054127/2017-21, concordou com o posicionamento da Auditoria da Anatel quanto à
remuneração da categoria Motorista C. III. Depreende-se da Convenção Coletiva de Trabalho
apresentada que a referida categoria deixou de existir, passando a ter como piso remuneratório o
salário mínimo e, por consequência, passando a ser reajustado conforme o percentual descrito na
Cláusula da CCT para os postos que não têm piso salarial definido. IV. Não obstante a
apresentação dos documentos emitidos pelo SINDICATO (abaixo relacionados), somente os
instrumentos de ajuste das categorias (convenções coletivas, acordos coletivos e dissídios
trabalhistas) possuem o condão de criar obrigações entre as partes na negociação trabalhista.
Ademais, não há qualquer disposição no corpo da CCT que corrobore o entendimento de que a
categoria C teria sido incorporada à Categoria B – de remuneração superior. • o Circular n°
030/2012 TRANSFRETUR (SEI 1664663) do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros Por Fretamento e Para Turismo de São Paulo e Região, que informou: “2. Exclusão O salário de motorista Nível C foi excluído. A partir desta convenção permanecem somente
motorista Nível A e B”. • o Informativo SINDIFRETUR (SEI 1664636) (Sindicato dos
Empregados em Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento e Turismo da Grande São
Paulo) declarara: “Conquistamos também a exclusão da categoria C, que foi incluída na categoria
B, permanecendo a partir desta Convenção, apenas as categorias: A e B.” V. Quanto ao salário do
motorista: • CCT anterior – 2010/2012: o CLÁUSULA 2ª – PISOS SALARIAIS Os motoristas de
ônibus de Fretamento e Turismo passam a receber o piso salarial de R$ 1.211,67 (um mil,
duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) e será considerado Nível A; os motoristas de
micro-ônibus serão considerados motoristas Nível B e passam a ter piso salarial de R$ 969,35
(novecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), equivalente a 80,0% (oitenta por
cento) do piso principal definido, motoristas de automóveis, vans e utilitários serão considerados
Nível C, passam a ter um piso salarial de R$ 848,20 (oitocentos e quarenta e oito reais e vinte
centavos), equivalente a 70,0% (setenta por cento) do piso principal definido. • CCT utilizada na
repactuação – 2012/2014: o CLÁUSULA 2ª – PISOS SALARIAIS Os motoristas de ônibus de
Fretamento e Turismo passam a receber o piso salarial de R$ 1.479,50 (um mil, quatrocentos e
setenta e nove reais e cinquenta centavos) e será considerado Nível A; os motoristas de microônibus até 28 lugares serão considerados motoristas Nível B e passam a ter piso salarial de R$
1.183,60 (um mil, cento e oitenta e três reais e sessenta centavos), equivalente a 80,0% (oitenta por
cento) do piso principal definido. O salário de motorista Nível C foi excluído. A partir desta
convenção permanecem somente motoristas Nível A e B. • CONSULTA AO SITE DO
SINDICATO: o PISO SALARIAL 2017-SP REAJUSTE SALARIAL RETROATIVO À 1º DE
MAIO 4% (quatro por cento) Para motoristas e pessoal de manutenção o PISO SALARIAL DO
MOTORISTA Motorista Nível – A (Ônibus) Salário= R$ 2.141,83 Hora Normal= R$ 9, 73
Hora Extra c/ 50%= R$14,60 Hora Extra c/ 100%= R$ 19,46
Motorista Nível – B (Veículos até
28 lugares) Salário= R$ 1.713,46 Hora Normal= R$ 7,78 Hora Extra c/ 50%= R$ 11,68 Hora Extra
c/ 100%= R$ 15,56 VI. Em síntese, o posicionamento técnico da AFCA é no sentido de que os
motoristas da categoria C passaram a não se enquadrar nas categorias explícitas na CCT. Essa
situação é disciplinada pela própria Convenção (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
SP003866/2013), em sua cláusula Quarta: CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE Fica
assegurado a partir de 01 de maio de 2012 aos trabalhadores aqui representados, que não tenham
piso salarial definido pela convenção o reajuste de 10%, sobre os salários de maio/2011. Parágrafo
Único. As empresas aplicarão o mesmo percentual de reajuste aos empregados admitidos após a
data base. VII. Portanto, os motoristas sem piso definido (motoristas de automóveis, vans,
utilitários, etc.) passaram a ter direito ao reajuste de 10% (dez por cento) sobre o salário de
maio/2011, e não o enquadramento na categoria superior (Nível B).
Análise da Equipe Auditoria 4
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Prazo
Considerando a análise da AFCA, constante na providência 4, será conferido prazo
adicional de 30 dias para que a GR01 adote medidas para atendimento da
recomendação.

12/04/2018

Providência 5
As respostas aos itens 7.3.c, 7.12 e 7.13 serão concentradas, tendo em vista que tais
recomendações referem-se ao mesmo contrato de Veículos ER01 nº 001/2011 da Gerência
Regional de São Paulo e que resultou na avaliação de débito e/ou crédito à empresa VIP Service
Club Locadora de Serviços Ltda. No Item 7.3.c foi solicitada a revisão dos pagamentos realizados
pela Anatel à contratada em todo seu período de vigência contratual. Para atendimento à Auditoria
foi realizada a conferência de todos os pagamentos e foram detectadas as falhas pontuais, a saber:
a) Referente ao mês de agosto/2011, observou-se a não contabilização da Solicitação de Veículo
SAV nº 951. Portanto, a Anatel deixou de pagar à VIP o valor de R$ 478,81, resultante da soma de
R$ 346,50 (630Km a R$ 0,55/km), R$ 35,90 em pedágios e estacionamentos, R$ 50,16 (6 horas
extras normais diurnas a R$ 8,36/hora) e R$ 46,25 (1 diária de motorista), dados extraídos da
referida SAV. b) No mês de novembro de 2011 detectou-se discrepância no valor de R$ 10,00
relativos ao consolidado de pedágios do veículo Modelo 1 – Amarok. Portanto, resultando num
saldo que a Anatel deixou de pagar para a VIP de R$ 10,00. c) No mês de junho/2012 foi
observado que a VIP considerou 5 horas-extras (domingos e feriados) noturnas no valor de R$
66,90 que não ocorreram. d) Em Fevereiro de 2013, R$ 4,00 referentes ao ressarcimento do item
“Estacionamento – UMR”, que foi lançado apenas pela empresa no campo “VALOR UNITÁRIO”
e não preenchido no campo “VALOR TOTAL”. Dessa forma, esse valor não foi contabilizado na
emissão do valor total da Nota Fiscal gerada. Portanto, a Anatel deve R$ 4,00 à empresa VIP
SERVICE CLUB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. e) E por último, em Agosto de 2013
foram detectadas divergências entre os valores dos itens “Pedágio” e “Estacionamento” (veículo
MERIVA) lançados. Em resumo, no anexo IV-B foi lançada uma nota de estacionamento de R$
35,00 na totalização de pedágio, dessa forma erroneamente foram lançados os valores de R$
220,50 para pedágio e R$ 19,00 para estacionamento. Já no Relatório de Medição Mensal – Anexo
V foram lançados corretamente os valores de R$ 185,50 para pedágios e 54,00 para
estacionamento. Portanto, a soma final nos dois casos permaneceu a mesma, o que não demanda
revisão da cobrança/ressarcimento no faturamento já pago à empresa contratada. Portanto, após
conferencia dos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conclui-se que a Anatel deverá pagar a
VIP o valor de R$ 425,91 (R$ 478,81 + R$ 10,00 - R$ 66,90 + R$ 4,00). No Item 7.12 foi
recomendado à Gerência Regional que providenciasse a correção da planilha de custos referente ao
2º Termo de Apostilamento, observando os itens do relatório de Auditoria n º 5/2017/AUD, que
são: a) Encaminhamento do processo à Procuradoria Federal Especializada - PFE para que se
pronuncie acerca da: - Validade da aplicação do Termo Aditivo à Convenção Coletiva apresentada
pela Contratada, uma vez que não há registro desse documento no Ministério do Trabalho e
Emprego. - Equiparação do motorista de automóveis, vans e utilitários ao nível B da Convenção
Coletiva para efeitos de ajuste de remuneração. - Pertinência do reajuste do valor da diária, uma
vez que não houve pesquisa adequada de preços. - Ajuste da planilha de custos, conforme
recomendado pela PFE em resposta à consulta, se for o caso; b) Correção do reajuste do posto de
supervisor; c) Correção do reajuste do auxílio alimentação, em virtude da aplicação indevida de
duas normas em conjunto; d) Exclusão do item assistência médica e familiar, em virtude de
vedação legal. No decorrer dos trabalhos, apontados pelo SAAI, esta Gerência Regional
providenciou as adequações solicitadas com exceção do entendimento dado pela PFE quanto a
impossibilidade de equiparação dos motoristas ao nível B. A auditoria, ao analisar a resposta dada,
constatando a exceção do atendimento ao item anteriormente mencionado, levou a questão ao
conhecimento da Gerência de Aquisição e Contratos – AFCA, da Superintendência de
Administração e Finanças – SAF para pronunciamento. A AFCA reiterou o entendimento da
Auditoria e da PFE. Com base na resposta recebida, a Auditoria reencaminhou o processo para
essa Gerência Regional para adoção das medidas em atendimento à recomendação. No item 7.13

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

4/2/2019

Página 41 de 90

foi recomendado à Gerência Regional que providenciasse os ajustes na planilha de custos referente
ao 4º termo de apostilamento, mediante a aplicação da CCT registrada sob o nº SP012861/2014,
em face da CCT registrada sob o nº SP006206/2014 utilizada pela Gerência Regional à época. Em
cumprimento a esta providência, foi realizado o levantamento dos valores efetivamente pagos pela
empresa Contratada aos empregados, restando comprovado o pagamento conforme a CCT
registrada sob o nº SP012861/2014 e portanto, foram refeitos os cálculos conforme recomendação.
A planilha “Analise Aud Contrato” anexa, apurou os valores pagos durante a vigência do contrato,
contemplando nos cálculos todas as recomendações sem exceção dos itens 7.12 e 7.13. Perfazendo
um total de R$ 806.188,21 (oitocentos e seis mil cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos)
a favor da Anatel. Portanto, considerando que o item 7.3 totalizou o valor devedor para a Anatel de
R$ 425,91 (quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) e os itens 7.12 e 7.13
totalizaram um valor credor para a Anatel de R$ 806.188,21 (oitocentos e seis mil cento e oitenta e
oito reais e vinte e um centavos), conclui-se que a Anatel possui um crédito de R$ 805.762,30
(oitocentos e cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), dadas as
recomendações da Auditoria atendidas por esta Gerência Regional.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Considerando o atendimento da alínea b desta recomendação - que versava sobre a
equiparação do motorista de automóveis, vans e utilitários ao nível B da
Convenção Coletiva para efeitos de ajuste de remuneração - conforme a planilha
Anexa (Analise aud contrato.xls), e considerando que o atendimento das demais
alíneas já havia sido constatado na Análise AUD 3, considera-se a recomendação
atendida. As providências para cobrança dos valores devidos pela empresa
passarão a ser acompanhadas na recomendação 7.13 deste Relatório.

Relatório de Auditoria: 5/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular 44
(1511322)

Órgão Responsável:

GR01, GR01AT, GR01AF, SAF, AFCA, AFCA4

Assunto:

Análise quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias na execução do Contrato AFIS n.º 03/2015 na Anatel
Sede e exame da conformidade das planilhas de custo e formação de
preços utilizadas na fase da contratação e respectivos aditamentos do
Contrato ER01 nº 001/2011 na Gerência Regional do Estado de São
Paulo – GR01.

Ítem

7.13

Referência

0

Recomendação (07/07/2017)

Classificação

Providencie o ajuste da planilha de custos do 4º Termo
de Apostila, bem como em todos os termos aditivos
posteriores, mediante a aplicação da CCT registrada sob
o n.º SP012861/2014, corrigindo os custos da
remuneração de mão de obra, bem como a correção de
Administrar
todos os custos incidentes. Caso o ajuste da planilha
Contratos
resulte em um custo mensal menor, apure os valores
pagos a maior durante a vigência do Contrato ER01 nº
001/2011, adotando as medidas necessárias para
recuperar o montante calculado (§§5.209 a 5.275).
Providência 1

Foi encaminhado a PFE em 14/06/17 o processo 53504.006070/2017-13 com questionamentos
apontados na recomendação 7.12 e ainda em análise por aquela Procuradoria. Considerando-se que
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a manifestação da PFE poderá gerar impacto ao segundo termo de apostilamento e, por
consequência, aos seus subsequentes, solicitamos prorrogação de 30 dias no prazo para
atendimento desta recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 1
Prazo prorrogado, conforme solicitado. Recomendação em andamento.

Prazo
07/08/2017

Providência 2
Tendo em vista, o reencaminhamento do processo 53504.006070/2017-13 à PFE, em 26/7/2017,
para nova manifestação daquela Procuradoria sob a ótica das informações complementares
apresentadas por esta Gerência e considerando-se que tal manifestação mantém a possibilidade de
impacto aos recálculos e ajustes recomendados por essa Auditoria, especialmente, no que diz
respeito a apuração de valores pagos a maior ou a menor, solicitamos prorrogação de mais 30 dias
de prazo para atendimento a esta recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 2
Recomendação em andamento. Considerando que o teor da consulta constante do
Informe nº 79/2017/SEI/GR01AF/GR01/SFI (SEI nº 1664514) poderá afetar o
atendimento desta recomendação, prorroga-se o prazo por 30 dias, conforme
solicitado.

Prazo
16/10/2017

Providência 3
Atendendo a recomendação, encaminhamos os seguintes anexos: Item 7-13.docx | Analise Aud
Contrato PÓS PFE Nivel B.xls. Informamos que, devido ao tamanho do arquivo, os comprovantes
de pagamentos verificados para atendimento dessa recomendação foram juntados ao processo
53500.054127/2017-21 no arquivo Comprovante de Pagamentos 2011 (1993543).
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Recomendação em andamento. Considerando estritamente o ajuste da planilha de
custos do 4º Termo de Apostila mediante a aplicação da CCT registrada sob o n.º
SP012861/2014, a documentação encaminhada pela área evidencia o atendimento
da recomendação. No entanto, para os cálculos realizados na planilha, a área
considerou que o motorista de automóveis, vans e utilitários estaria enquadrado na
categoria B da CCT, questão que vem sendo especificamente tratada no âmbito da
recomendação 7.12, atualmente em análise pela AFCA/SAF. Desse modo, a
recomendação permanecerá em andamento, conforme o prazo de atendimento
previsto para a recomendação 7.12, tendo em vista os efeitos incidentes sobre esta
recomendação.

30/01/2018

Providência 4
A recomendação foi atendida pela GR01 conforme informações apresentadas pela Auditoria da
Anatel. Salienta-se que a recomendação 7.12 foi respondida pela AFCA na data de hoje.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Tendo em vista a situação da recomendação 7.12 (prazo adicional de 30 dias, a
partir de 12/03/2018) que impacta diretamente nesta recomendação, será conferido
prazo de 30 dias para nova manifestação da GR01.

12/04/2018

Providência 5
Conforme apresentado no item 7.12 as respostas aos itens 7.3.c, 7.12 e 7.13 serão concentradas,
tendo em vista que tais recomendações referem-se ao mesmo contrato de Veículos ER01 nº
001/2011 da Gerência Regional de São Paulo e que resultou na avaliação de débito e/ou crédito à
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empresa VIP Service Club Locadora de Serviços Ltda.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Tendo em vista que a área concentrou as respostas para as recomendações 7.3 c, do
Relatório n.º 16/2016, e 7.12 e 7.13, do Relatório n.º 5/2017, no campo
Providência 5, do item 7.12 do Relatório n.º 5/2017, informa-se que o inteiro teor
da resposta foi replicado nos Anexos desta recomendação, sob a denominação
Resposta incluída no item 7.12 Rel. 5-17.docx, para fins de controle e consulta
posterior. Da análise da planilha “Analise aud contrato”, que contém os cálculos
realizados pela GR01 para atendimento das recomendações da AUD, constatou-se
o ajuste da planilha de custos do 4º Termo de Apostila, bem como em todos os
termos aditivos posteriores, mediante a aplicação da CCT registrada sob o n.º
SP012861/2014, conforme recomendado. Após o recálculo de todos os itens
recomendados pela AUD (incluindo-se os itens apontados na recomendação 7.12,
deste Relatório, e 7.3 c, do Relatório n.º 16/2016), a GR01 que a Anatel tem um
crédito de R$ 805.762,30 junto à empresa VIP. Assim, para o completo
atendimento da recomendação, é necessária a apresentação das providências
tomadas pela GR01 para recuperar, junto à empresa, o montante calculado. A
recomendação permanece em andamento.

18/05/2018

Providência 6
Tendo em vista a recente troca de coordenação na GR01AF, solicitamos prazo adicional de 60 dias
para que o novo Coordenador possa se inteirar do assunto e providenciar os procedimentos
administrativos necessários para cumprimento das providências solicitadas pela Auditoria.
Análise da Equipe Auditoria 6
A recomendação será prorrogada por 30 dias, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área.

Prazo
18/06/2018

Providência 7
Diante da necessidade de providências técnicas que estão sendo alinhadas com a Superintendência
de Administração e Finanças para tratamento da recomendação em questão, solicitamos a essa
AUD a concessão de prazo adicional de 30 (trinta) dias para que a Gerência Regional de São Paulo
dê o adequado encaminhamento e consolide a resposta à esta recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Recomendação em andamento. O prazo será prorrogado por 30 dias para conclusão
das providências pela área responsável.

20/07/2018

Providência 8
O Coordenador de Processo de Administração e Finanças desta Gerência Regional da Anatel no
Estado de São Paulo, nomeado pela Portaria nº 636, de 20 de Abril de 2018, traz, corroborado por
esta Gerência, novos argumentos para conhecimento e análise desta Douta Auditoria, que
sustentam a tese, apresentada a seguir, no tocante à recuperação dos valores apurados de R$
806.762,30 (Oitocentos e seis mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), decorrentes
do enquadramento dos motoristas classe C na classe B, em virtude da exclusão da classe C em
Convenção Coletiva Trabalhista. Em consulta realizada ao Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros por Fretamento e para Turismo de São Paulo e Região – SINFRATUR, através do
Ofício nº 93/2018/SEI/GR01AF/GR01/SFI-ANATEL (SEI 2958801), solicitamos o
esclarecimento do sindicato quanto a orientação que as empresas empregadoras receberam quanto
ao procedimento a ser adotado com a exclusão dos motoristas Classe C decorrente da nova CCT.
A resposta do sindicato, através de e-mail - arquivo anexado no sistema - (SEI 2978824),
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transcrevemos abaixo: “Prezado Sr. Evandro. Em atenção aos questionamentos postos em vosso
expediente, informo que a exclusão de Motorista Nível C se deu por acordo entre os sindicatos
signatários da CCT, passando a serem enquadrados como Nível A (ônibus) e B (veículos leves,
Vans e Micro-ônibus). Em decorrência desta alteração, os motoristas de Nível C deveriam ser
imediatamente reenquadrados no Nível B, em razão de possível passivo trabalhista decorrente de
pedidos de equiparação salarial, sem que houvesse, por parte do Sindicato Patronal, instrução às
empresas associadas por circular ou outro instrumento, notadamente em razão da liberdade de
interpretação de cada empresa.” Da resposta enviada pelo sindicato, resta evidente que a
interpretação mais lógica e que traz maior segurança jurídica, como bem ressaltada pelo sindicato,
é pelo imediato reenquadramento dos motoristas Classe C na Classe B, pois claramente houve uma
aglutinação. Ressalte-se que a Classe B de motoristas congrega os condutores de veículos até 28
lugares, claramente abarcando os motoristas excluídos na CCT. A interpretação de que os
motoristas excluídos deveriam ser enquadrados em categoria genérica da CCT que não a de
motoristas A e B não nos parece, data venia, a mais adequada devido à alta probabilidade de
questionamentos judiciais por parte dos empregados e por não ser o entendimento do sindicato dos
empregadores e muito menos do sindicato dos empregados. As empresas filiadas ao SINFRATUR
adotaram o entendimento pelo imediato reenquadramento na Classe B e o sindicado dos
empregados – SINDIFRETUR – também adotou o mesmo entendimento. Portanto, não há que se
falar em prejuízo ao erário, visto que esta Gerência Regional apenas seguiu o comando da CCT.
Os valores foram repassados diretamente em folha salarial dos empregados, sem enriquecimento
da empresa. Ao contrário, a empresa teve que arcar com novos encargos trabalhistas conforme a
nova remuneração Classe B. Diante destes fatos, não seria possível outra interpretação senão a de
que a empresa recebeu tais valores decorrentes do reenquadramento de boa-fé. Ademais, e de
maneira a contribuir com o exame em pauta, não devemos deixar de analisar o impacto resultante
de uma eventual cobrança dos valores apurados. Tal decisão, neste contexto de interpretação da
norma legal, certamente ensejaria uma medida judicial por parte da empresa contra a ANATEL,
gerando um grande desgaste para a Agência, pelo esforço para a sua defesa, e ainda correndo todos
os riscos inerentes a qualquer processo judicial, principalmente, o claro risco de uma sentença
desfavorável e seus efeitos dela decorrentes. Na mesma linha de raciocínio, imputar
responsabilidade aos servidores que atuaram no processo também não nos parece adequado, pois
estes também adotaram uma interpretação plenamente razoável, lógica e totalmente desprovida de
dolo, desídia ou má-fé. Ressalte-se que esta interpretação, como já dito anteriormente, foi
plenamente adotada pelas empresas do setor e pelos sindicatos envolvidos na CCT. Imputar as
responsabilidades aos servidores, além de não nos parecer razoável, certamente acarretaria um
impacto emocional desnecessário. Tendo em vista que a discussão quanto à matéria em tela não é
terminativa, informamos que será realizada consulta ao Ministério do Trabalho e Emprego para
que o mesmo se manifeste acerca do entendimento daquele Órgão quanto ao reenquadramento
efetuado. Por fim, em atenção ao princípio da razoabilidade que deve nortear a Administração
Pública e com base nos motivos acima expostos, solicitamos a essa Douta Auditoria a reanálise
desta recomendação e, portanto, a exclusão do item Impossibilidade de equiparação do motorista
de automóveis, vans e utilitários ao nível B da CCT do relatório final, para que tal documento seja
ajustado para as providências necessárias às demais recomendações, já acolhidas pela GR01.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Por meio da Providência 8, a GR1 informa que traz novos argumentos, para
conhecimento e análise da Auditoria Interna, a respeito da exclusão do motorista
de nível C da Convenção Coletiva Trabalhista que deu origem ao segundo termo
de apostila do Contrato ER01 nº 001/2011. Em sua manifestação, a Gerência
reporta-se ao teor da correspondência eletrônica SEI n.º 2978824, encaminhada por
representante do departamento jurídico do Sindicato Transfretur. Preliminarmente,
cumpre informar que a Providência 8 da GR1 alude a item contido na
recomendação 7.12 do Relatório de Auditoria n.º 5/2017, cujo acompanhamento
havia sido encerrado em 17/04/2018, em virtude do atendimento da recomendação
(houve a devida correção da planilha de custos do 2º Termo de Apostila, estando

24/08/2018
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pendentes as providências para o ressarcimento ao erário, que passaram a ser
acompanhadas no item 7.13). Contudo, com vistas a manter o histórico das
manifestações, a análise será realizada neste item. Para realizar a presente análise,
é relevante tecer breve histórico sobre a recomendação 7.12. Em virtude da
discordância inicial quanto à pertinência da recomendação 7.12, a GR01
encaminhou consulta, em 14/6/2017, à Procuradoria Federal Especializada
(Processo n.º 53504.006070/2017-13) sobre os itens propostos pela Auditoria. Em
sua manifestação, a PFE opinou pela ausência de amparo legal ou infralegal para o
reenquadramento do motorista de nível C para nível B, em linha com o
entendimento da Auditoria Interna (Parecer 466/2017-PFE-Anatel). Em seguida, a
GR01 realizou nova consulta à PFE com vistas à reanálise do assunto, à luz dos
documentos juntados ao processo n.º 53504.006070/2017-13, expedidos pela
Sindifretur (Informativo e Carta Circular n.º 30/2012). A Procuradoria manifestouse via Parecer 581/2017-PFE-Anatel, reiterando todos os termos e conclusões do
Parecer anterior. A GR1 reafirmou sua discordância, e o tema foi levado ao
conhecimento da AFCA, como área supervisora dos processos de contratação da
Agência, que informou sua concordância com o posicionamento da Auditoria da
Anatel. Diante do exposto, a planilha de custos foi recalculada pela GR1, conforme
a recomendação da AUD, e o item foi considerado atendido, restando pendentes as
providências para ressarcimento, pela contratada, dos valores pagos a maior pela
Anatel, que passariam a ser acompanhados na recomendação 7.13. Na Providência
8 do item 7.13, a GR1 informa que traz novos argumentos e solicita a exclusão do
item Impossibilidade de equiparação do motorista de automóveis, vans e utilitários
ao nível B da CCT do relatório de auditoria, modificando, portanto,
posicionamento anterior que havia resultado no atendimento da recomendação
7.12. Analisando-se os documentos juntados ao Processo n.º 53504.009049/2018,
conclui-se que não há fato novo trazido pela GR1 que possa modificar o
entendimento da Auditoria Interna. Trata-se de documentos e informações que já
haviam sido consideradas no bojo do Processo n.º 53504.006070/2017-13 e no
próprio trabalho de auditoria. Adicionalmente, quanto ao mérito da questão, o
representante do departamento jurídico do Sindicato Transfretur informa, na
correspondência eletrônica (SEI n.º 2978824) juntada aos autos, que não houve
instrução às empresas de transporte associadas, por circular ou outro instrumento,
sobre o reenquadramento dos motoristas de nível C para o nível B, em razão da
liberdade de interpretação de cada empresa quanto à referida alteração (exclusão
do nível C). Essa informação torna ainda mais evidente que tal reenquadramento
caracteriza-se como ato discricionário das empresas de transporte, não vinculando
a Administração, que está adstrita aos termos da CCT homologada. Diante de todo
o exposto, indefere-se o pedido de exclusão do item Impossibilidade de
equiparação do motorista de automóveis, vans e utilitários ao nível B da CCT do
relatório de auditoria e fixa-se novo prazo para o cumprimento da recomendação.
Recomendação em andamento.
Providência 9
Agendamento de Reunião com a Empresa VIP para apresentação das informações afetas à
recomendação da Auditoria, conforme documento SEI 3037464.
Análise da Equipe Auditoria 9
Recomendação em andamento. Prorroga-se o prazo para que sejam apresentadas
evidências da recuperação do montante pago indevidamente à empresa de
transporte.

Prazo
08/10/2018

Providência 10
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Conforme documento SEI 3321540, nos autos do processo 53500.054127/2017-21.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

Recomendação atendida. Conforme a documentação juntada ao processo
53500.054127/2017-21 (Planilha Auditoria SEI n.º 3280546, GRU SEI n.º
3147540, Ofício 109 SEI n.º 3147563, AR Ofício 109 SEI n.º 3316667, entre
outros), demonstrou-se que foram apurados os valores pagos a maior durante a
vigência do Contrato ER01 nº 001/2011, bem como que foram adotadas as
medidas necessárias para recuperar o montante calculado. Não obstante, solicita-se
que a Auditoria Interna seja comunicada quando do efetivo pagamento, pela
empresa contratada, do valor cobrado.

Relatório de Auditoria: 13/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 61/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

ORER

Assunto:

Avaliação dos controles internos do processo de Gestão de Recursos
Escassos.

Ítem

7.1.2

Referência

Recomendação (30/07/2017)

Classificação

b

Que, com base no art. no inciso V do art. 187,
estabeleça procedimentos formais dos subprocessos
Coordenar e Arbitrar e Coordenar REN
Internacionalmente, definindo, claramente, além do
fluxo e fases do processo, as atribuições de cada uma
das áreas envolvidas e a competência para a instrução e
julgamento dos processos (itens 5.16 a 5.23.1).

Gestão de
Recursos
Escassos

Providência 1
Será proposta portaria que estabeleça formalmente as etapas dos subprocessos “Coordenar e
Arbitrar” e “Coordenar REN Internacionalmente”, definindo, além do fluxo e fases do processo, as
atribuições de cada uma das áreas envolvidas e a competência para a instrução e julgamento dos
processos.
Análise da Equipe Auditoria 1
Foi solicitada complementação das informações prestadas pela área.

Prazo
04/08/2017

Providência 2
No intuito de atender à recomendação está em elaboração um memorando-circular e uma proposta
de portaria. Para conclusão solicitamos um prazo adicional de 15 dias para o memorando-circular e
30 dias para a portaria.
Análise da Equipe Auditoria 2
Conforme solicitação da área, concede-se o prazo adicional de 40 dias para
avaliação do mapeamento de riscos realizado.

Prazo
13/09/2017

Providência 3
Conforme arquivo anexo.
Análise da Equipe Auditoria 3
Considerando que a SOR providenciou a confecção de uma portaria para

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

Prazo
06/11/2017

4/2/2019

Página 47 de 90

padronização dos processos Coordenar e Arbitrar e Coordenar REN
Internacionalmente, define-se o prazo de 45 dias para novo posicionamento acerca
da providência adotada.
Providência 4
A minuta de portaria foi elaborada (53500.067101/2017-42) e encaminhada à SFI para avaliação
no dia 13/09/2017. Recentemente houve uma reunião para tratar do assunto na qual a
representantes da SFI se comprometeram a enviar suas considerações. Nesse sentido, solicita-se
prazo adicional para revisão da minuta e finalização da Portaria.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Conforme solicitação da área, concede-se o prazo adicional de 60 dias para revisão
da minuta e finalização da Portaria.

08/01/2018

Providência 5
Em complemento à Providência 4, continuamos no aguardo do encaminhamento das considerações
dos representantes da SFI (processo 53500.067101/2017-42). Em reunião realizada com
representantes daquela Superintendência verificou-se que a Portaria deverá conter somente os
procedimentos restritos à SOR. Assim, solicita-se prazo adicional de 60 (sessenta) dias para
recebimento dos comentários e adaptação da minuta.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo
09/03/2018

Conforme solicitação da área, concede-se o prazo adicional de 60 dias para a
implementação das providências e adaptação da minuta de portaria.
Providência 6
Em atenção às recomendações da auditoria tomou-se as ações constantes do processo
53500.067101/2017-42, que culminou na edição da Portaria 415 (SEI nº 2494626).
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando a publicação da Portaria nº 415/2018 (SEI nº 2494626) e do
conteúdo do processo 53500.067101/2017-42, dá-se a recomendação como
atendida.

Relatório de Auditoria: 19/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº 82/2017/SEI/AUD.

Órgão Responsável:

SCO, COGE, COGE2

Assunto:

Avaliar os controles relativos aos prazos de instrução e prescrição dos
Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações Pado.

Ítem

7.2

Referência

a

Recomendação (07/12/2017)

Classificação

Realize levantamento de todos os processos instaurados
no Sistema Eletrônico de Informação - SEI e
encaminhados à SCO em que haja indícios de
Apurar
descumprimento de obrigações e nos quais a SCO ainda Descumprimento
não tenha se manifestado sobre os fatos apontados,
de
adotando as providências necessárias para que não
Obrigações
ocorra a prescrição prevista no art. 1º da Lei n.º
9.873/99 (§§ 5.104 a 5.124).
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Providência 1
Conforme levantamento atualizado da COGE, há 265 Pados de alteração societária pendentes de
instauração. A gerência realizou um planejamento para instauração destes processos de forma
organizada, considerando a necessidade de atenção ao prazo regimental de instrução. Em
dezembro serão instaurados 25 processos. De janeiro até o final de março, serão instaurados os 240
restantes, num ritmo de 80 instaurações por mês. Assim, a partir de abril, o passivo de Pados a
serem instaurados terá sido concluído e as instaurações entrarão em regime permanente a partir do
recebimento dos memorandos da CPOE.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

De acordo com a providência informada pela área auditada a previsão para
conclusão das instaurações dos processos ocorrerá até abril/2018. Dessa forma, a
Auditoria Interna realizará o acompanhamento das instaurações dos processos
mensalmente. Ressalta-se que a área auditada deve encaminhar a listagem dos 265
“Pados pendentes”, assim como a listagem dos processos instaurados, com a
indicação de qual “Pado pendente” se refere. Recomendação em andamento.

08/02/2018

Providência 2
Conforme solicitado, segue em anexo a planilha contendo a lista de processos referentes à
Alteração Societária a serem instaurados na COGE. Ressalto que, inicialmente, foi informado que
havia 265 processos pendentes de análise na COGE. No entanto, após novo mapeamento, foi
verificado que há 382 processos no total. Nos meses de dezembro e janeiro foram instaurados 110
processos (30 em dez/2017 e 80 em jan/2018). Conforme cronograma, serão instaurados 80
processos por mês. No entanto, tendo em vista o aumento de processos a instaurar, o prazo final
será em maio/2018.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

De acordo com a listagem encaminhada pela área gestora, e após verificação pela
Equipe de Auditoria evidencia-se a instauração dos 110 (cento e dez) processos
informados. Entretanto, em virtude do incluído na Providência n.º 2, de que todo o
passivo estará concluído até maio/2018, a Auditoria Interna continuará com o
acompanhamento da implementação da recomendação. Recomendação em
andamento.

23/03/2018

Providência 3
Informo que, conforme cronograma, foram instaurados 80 processos em fevereiro de 2018. Como
informado na Providência 2 de 07/02/2018, há 382 processos no total e o prazo final será em
maio/2018. Por oportuno, segue em anexo a planilha contendo a lista de processos referentes à
Alteração Societária instaurados em dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Em virtude da manifestação da área gestora, incluída na Providência n.º 3, de que
todo o passivo estará concluído até maio/2018, a Auditoria Interna continuará com
o acompanhamento da implementação da recomendação. Recomendação em
andamento.

21/05/2018

Providência 4
Informo que foram instaurados 160 processos em março e em abril, totalizando 350 processos de
dezembro de 2017 a abril de 2018. Dessa forma, restam 32 processos a serem finalizados. Tendo
em vista a saída da gerência da servidora que estava designada para tal atividade, solicita-se a
prorrogação por 30 dias do prazo para atendimento da demanda em questão. Por oportuno, segue,
em anexo, a planilha contendo a lista de processos referentes à Alteração Societária instaurados em

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

4/2/2019

Página 49 de 90

dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, março e abril de 2018.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Em virtude da manifestação da área gestora, a Auditoria Interna continuará com o
acompanhamento da implementação da recomendação. Recomendação em
andamento.

25/06/2018

Providência 5
Informo que a atividade foi finalizada, por meio da análise e avaliação acerca da instauração no
que tange à relação anteriormente apresentada, contendo 382 processos. Ademais, ressalta-se que a
instauração (e instrução) de processos consta do plano operacional da Gerência, com o intuito de
atender os prazos regimentais, e minimizar qualquer risco de prescrição. Assim sendo, entende-se
pelo atendimento da recomendação da auditoria, e esta área técnica se mantém à disposição em
caso de necessidade de esclarecimentos.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Conforme informação inserida pela área gestora na providência 5, e após
verificação no Sistema Eletrônico de Informação - SEI, dos processos contidos na
listagem anexada ao SAAI em 21/6/2018, evidencia-se que os 382 (trezentos e
oitenta e dois) Pados resultantes do levantamento realizado pela SCO, receberam o
tratamento necessário para evitar a ocorrência da prescrição prevista no art. 1º da
Lei n.º 9.873/99. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 21/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
85/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO, AFFO3

Assunto:

Avaliação do Processo Executar Contabilidade

Ítem

7.2

Referência

a

Recomendação (22/01/2018)

Classificação

Em conjunto com a Comissão de Ética da Anatel,
dissemine aos contadores da Agência as normas de
conduta ética dos profissionais contadores, bem como
Gestão
ressalte a importância da observância das disposições do ContábilOrçamentária
Código de Ética Profissional do Contador, aprovado
pela Resolução CFC nº 803/1996 do CFC, e da Norma
e Finaceira
Brasileira de Contabilidade – NBC PG 300, aprovada
pela Resolução CFC 2014/NBCPG300, no que couber;
Providência 1

A Coordenação de Contabilidade fez contato com o membro da Comissão de Ética, formalizando
posteriormente a demanda quanto à necessidade de publicação do Código de Ética dos
profissionais de contabilidade, obtendo como resposta do Sr. Ronaldo Neves de Moura Filho que
encaminharia a solicitação para discussão com os demais membros da CEA, prevista para esta
semana. Assim que obtivermos a indicação dos procedimentos a serem adotados visando à citada
publicação atualizaremos o andamento deste item.
Análise da Equipe Auditoria 1
Tendo em vista a resposta da AFFO, constante na providência 1, será conferido
prazo adicional de 30 dias para nova manifestação.

Prazo
26/03/2018

Providência 2
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A Coordenação de Contabilidade (AFFO3/AFFO/SAF) informa que publicou o Código de Ética
profissional do Contador - CEPC, aprovado pela Resolução CFC 803/1996 - DOU 20/11/1996,
alterado pela Resolução CFC 1.307/2010, de 09/12/2010. O referido código foi disponibilizado no
endereço http://portal.anatel.gov.br/intranet/contabilidade.html. Em 02.03.2018, foi enviada, por
meio de Processo SEI nº 53500.059493/2017-76, mensagem eletrônica a todos os contadores
responsáveis pela Contabilidade da Sede e das GRs o citado código e também a Norma Brasileira
de Contabilidade-NBC PG 300, aprovada pela Resolução CFC 2014/NBCPG300, conforme
recomendado no Relatório de Auditoria nº 21/2017/AUD.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A Equipe de Auditoria verificou que foi publicado na intranet, endereço
http://portal.anatel.gov.br/intranet/contabilidade.html, o código de ética
profissional dos contadores. Observou-se ainda que foi encaminhada a todos os
contadores da Agência correspondência eletrônica (SEI 2469133) informando
sobre a publicação do Código de ética dos profissionais, ressaltando a importância
da leitura e observância nas normas nele contidas. Na mesma mensagem
eletrônica, foi encaminhada aos contadores a Norma Brasileira de Contabilidade –
NBC PG 300, que contem dispositivos sobre conduta ética. Desse modo, a
recomendação encontra-se atendida.

Relatório de Auditoria: 21/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
85/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO, AFFO3

Assunto:

Avaliação do Processo Executar Contabilidade

Ítem

7.3

Referência

b

Recomendação (26/01/2018)
Institua procedimento de controle que descreva as
atividades que devem ser realizadas na ocorrência de
pagamento de juros e encargos de mora, observando o
disposto no art. 143 da Lei nº 8.112/1990.

Classificação
Gestão
ContábilOrçamentária
e Finaceira

Providência 1
Os procedimentos relacionados às situações em que ocorra pagamento de juros e encargos de mora
estão abordados no documento Orientação AFFO3 nº 003/2017 disponibilizado a todos os
servidores na Anatelnet no link http://portal.anatel.gov.br/intranet/contabilidade.html e anexado ao
processo 53.500.059493/2017-76 (documento SEI nº 2341892).
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Na Orientação AFFO3 nº 003/2017, constante na intranet
http://portal.anatel.gov.br/intranet/contabilidade.html, foram descritos os
procedimentos que devem ser efetuados quando da ocorrência de despesas de
multas e encargos de mora na Anatel. Contudo, não se identificou a comunicação
dessa orientação para todos os gestores responsáveis pela gestão financeira,
orçamentária e patrimonial da Agência. (Gerentes Regionais, Coordenadores
Administrativo Financeiro, gestores e fiscais de contratos e servidores da execução
financeira) Desse modo, será conferido prazo adicional de 10 dias para nova
manifestação.

07/03/2018

Providência 2
Foram emitidos os Memorandos Circulares AFFO3/AFFO/SAF nºs 1 e 3 a serem enviados às
Superintendências, Assessorias, Gerências Regionais e Gerências da SAF para divulgação da
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Orientação nº 003/2017 da AFFO3/AFFO/SAF que versa sobre o pagamento de multas, juros e
encargos.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Verificou-se que a Superintendente de Administração e Finanças encaminhou às
Superintendências, Assessorias, Gerências Regionais e às Gerências da SAF os
Memorandos-circulares nº 1/2018/SEI/AFFO6/AFFO/SAF (SEI 2485116) e nº
3/2018/AFFO6/AFFO/SAF (SEI 2485163) informando como proceder na
ocorrência de pagamento de multas, juros e demais encargos relacionados às
obrigações da Anatel. Ressaltou que nas ocorrências dessas despesas devem ser
observadas as disposições da Orientação nº 003/2017, que versa sobre os
procedimentos a serem adotados na ocorrência de pagamento de juros e multas na
Agência. Informou ainda que a referida Orientação encontra-se publicada na
intranet - http://portal.anatel.gov.br/intranet/contabilidade.html. Desse modo, a
recomendação encontra-se atendida.

Relatório de Auditoria: 21/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
85/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO, AFFO3

Assunto:

Avaliação do Processo Executar Contabilidade

Ítem

7.3

Referência

e

Recomendação (26/01/2018)

Classificação

Crie procedimentos para que as informações que
subsidiam as análises, registros e ajustes contábeis
sejam encaminhadas de forma tempestiva e fidedigna,
Gestão
de forma que a informações sobre o patrimônio público,
Contábilconstante nas demonstrações contábeis apresente-se de Orçamentária
e Finaceira
forma consistente, conforme estabelece a Norma
Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público,
NBC T 16.5.
Providência 1

Na revisão do macroporocesso Gerir Finanças e Arrecadação, em curso na AFFO e com previsão
de término, no máximo em 31/12/2018, a avaliação e implementação dos referidos procedimentos
está sendo considerada.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

O objetivo da recomendação é de que a SAF crie procedimentos para que as
informações utilizadas para registros, ajuste e análises contábeis, advindas de
diversas áreas da Anatel sejam encaminhadas à Coordenação de Contabilidade de
forma fidedigna e tempestiva de modo que as demonstrações contábeis da Agência
apresentem-se conforme os princípios e normas de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público. Desse modo, será conferido prazo adicional de 60 dias para nova
manifestação.

26/04/2018

Providência 2
Para atendimento a o item 7.3-e, a AFFO por meio da SAF emitiu, em 26 de abril de 2018, o Mem.
Circ. nº 8/2018-SEI/AFFO3/AFFO/SAF (Doc. SEI 2659031) a todas as Gerências Regionais e
Gerências da SAF, ratificando a necessidade de promover ações para que a verificação da
consistência das informações a serem enviadas para análises e registros contábeis, ocorra de forma
fidedigna, consistente e tempestiva, minimizando, assim, a detecção de inconformidades entre os
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sistemas gestores das informações e o sistema contábil, observando as orientações e análises
contábeis emitidas pela Coordenação de Contabilidade da AFFO/SAF.
Análise da Equipe Auditoria 2
Em que pese o conteúdo do Mem. Circ. nº 8/2018-SEI/AFFO3/AFFO/SAF (Doc.
SEI 2659031), este não trouxe procedimento a ser realizado pela SAF ou pelas
áreas responsáveis por encaminhar as informações para a Coordenação de
Contabilidade da AFFO/SAF, que pudessem estabelecer controles para que as
informações fossem encaminhadas com a fidedignidade, consistência e
tempestividade, conforme apontado no Relatório n.º 21/2017/AUD. Portanto, a
Auditoria Interna continuará com o acompanhamento das providências a serem
efetivadas pela SAF no sentido de que sejam criados os procedimentos julgados
necessários para que as informações que subsidiam as análises, registros e ajustes
contábeis sejam encaminhados de forma fidedigna, consistente e fidedigna à
Coordenação de Contabilidade da AFFO/SAF.

Prazo
08/06/2018

Providência 3
Além das ações citadas na providência 2, a AFFO3/AFFO/SAF, iniciou um ciclo de reuniões com
as áreas internas responsáveis por encaminhar informações para Contabilização pela Coordenação
de Contabilidade dos atos e fatos administrativos, visando mitigar eventuais inconsistências.
Houve alinhamento entre as áreas quanto à necessidade de reverem seus fluxos de trabalho,
objetivando o envio das informações de forma fidedigna e tempestiva. Os registros das reuniões
estão disponíveis nos Processos 53500.047814/2017-90 (doc. SEI 2787544) e Processo
53500.018857/2016-87 (doc. SEI 2783063).
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

A Auditoria Interna analisou os documentos referenciados na providência 3 e, em
que pese a pertinência das ações que estão sendo adotadas para realizar os ajustes
das informações a serem encaminhadas à Coordenação de Contabilidade – AFFO3,
verificou-se a ausência de participação de representante da Superintendência nas
reuniões, ressalta-se que a recomendação foi direcionada à SAF. Isso porque, as
ações que vierem a ser adotadas extrapolam a esfera de atribuições da AFFO, ou
seja, para o atendimento da recomendação será necessária a ciência de
representante dessa Superintendência quanto às tratativas já executadas, e ainda, da
aprovação dos procedimentos estabelecidos pela Superintendente. Recomendação
em andamento.

30/07/2018

Providência 4
Por meio do Informe nº 38/2018/SEI/SAF (SEI nº 3112649), foram consolidadas as informações
acerca das ações coordenadas pela Superintendência de Administração e Finanças (SAF) para o
cumprimento das Recomendações veiculadas no Relatório de Auditoria nº 21/2017/AUD (SEI nº
2066068). Tal instrumento demonstra que a SAF, tanto por meio de sua Gerência de Finanças,
Orçamento e Arrecadação (AFFO), quanto de sua titular ocupante do cargo de Superintendente,
tem participado ativamente da definição das estratégias e da implementação das ações necessárias
ao atendimento desta e de outras Recomendações exaradas pela Auditoria Interna.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Considerando o constante no Informe nº 38/2018/SEI/SAF (3112649),
especificamente os paragráfos 3.5, 3.6 e 3.7, onde se demonstra as reuniões com a
participação da SAF, de suas gerências e com as áreas das gerências regionais que
produzem informações que refletem nas demonstrações contábeis, considerando
ainda as orientações contidas no Memorando-Circular nº
8/2018/SEI/AFFO3/AFFO/SAF (3112649) assinado pela Superintendente de
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Administração e Finanças, considera-se a recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE6

Assunto:

Processo Recrutar e Admitir.

Ítem

7.1

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD

Referência

Recomendação (19/02/2018)

Classificação

a

Adote medidas com vistas a executar o Plano de
Capacitação em vigor para os servidores do processo
que executam as atividades do processo Recrutar e
Admitir, especialmente quanto à realização dos eventos
considerados de alta prioridade pelos gestores
demandantes, atualizando o plano conforme ocorram as
mudanças de prioridade. (§§ 5.1 a 5.35)

Recrutar e
Admitir

Providência 1
Considerando que a equipe está trabalhando em plano de capacitação alinhado às diretrizes
dispostas no plano tático, essa AFPE só terá condições de anotar eventual providência relativa a
presente recomendação a partir de 15 agosto de 2018.
Análise da Equipe Auditoria 1
Devido à manifestação da área técnica, prorrogaremos o prazo da nova
manifestação para o mês de agosto do corrente ano.

Prazo
16/08/2018

Providência 2
Em atendimento à recomendação da Auditoria a AFPE fez uma primeira tentativa de capacitação.
No entanto, a mesma foi frustrada devido ao cancelamento de turma prevista pela instituição
contratada (processo SEI nº 53500.009191/2018-38). Avaliando novas possibilidades para o
desenvolvimento de tais competências, está em processo de contratação o curso ENTREVISTAS E
SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS, previsto para ocorrer entre os 23 e 24 de agosto em BrasíliaDF (processo SEI nº 53500.033973/2018-98).
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Recomendação atendida. A Unidade Auditada complementou a Providência 2 via
correio eletrônico, conforme arquivo anexo (Complementação Providência 2). Em
síntese, informou-se que os servidores Davi Mayron Franzim Miranda e Roberta
dos Santos Pereira, que atuam no processo de ingresso e desligamento, realizaram
a capacitação Entrevistas e Seleção por Competências. Informou-se, ainda, que o
Plano de Capacitação de 2018, elaborado em consonância com o Plano
Operacional-Tático para 2018, foi aprovado em 14 de agosto de 2018 (Portaria nº
1343 - SEI nº 3080926). Analisando-se o teor do Plano de Capacitação, constata-se
que as competências críticas priorizadas foram definidas em grupos temáticos. O
evento realizado pelos servidores enquadra-se tanto nas competências críticas
identificadas e priorizadas no Plano Operacional-Tático da Agência, quanto no
levantamento de eventos de capacitação de interesse das áreas (Grupo Temático:
Gestão de Pessoas). Desse modo, considera-se a recomendação atendida, visto que
o PAC foi atualizado, conforme as mudanças de prioridade da Agência, e há
evidência de que os servidores estão realizando eventos considerados prioritários
para o processo.
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Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE4

Assunto:

Processo Recrutar e Admitir.

Ítem
7.1

Referência
c

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD

Recomendação (19/02/2018)
Passe a incluir, nos informes de fundamentação das
movimentações e nas minutas de portarias, o
enquadramento legal aplicável. (§§ 5.60 a 5.103)

Classificação
Recrutar e
Admitir

Providência 1
Em razão das recomendações da Auditoria, informamos que haverá especial atenção para a
inclusão do enquadramento legal aplicável nos informes de fundamentação e nas minutas de
Portaria, inclusive toda a equipe da AFPE4 já está ciente dessa recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando que a recomendação foi acatada pelo gestor a Auditoria Interna
avaliará, em trabalhos futuros, a manutenção da aderência das ações ao objeto da
recomendação. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE3

Assunto:

Processo Recrutar e Admitir.

Ítem

7.1

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD

Referência

Recomendação (15/03/2018)

Classificação

e

Aprimore os controles a fim de que as reavaliações dos
motivos que justificaram as remoções por motivos de
saúde sejam feitas dentro da periodicidade estabelecida
pelas Portarias autorizadoras. (§§ 5.131 a 5.158)

Recrutar e
Admitir

Providência 1
Foi instaurado o Processo 53500.009123/2018-79, relativo à proposta para solução de TI, a fim de
que sejam criadas as seguintes funcionalidades no Sistema SARH: 1) Criação de notificação
automática na tela do Sistema SARH, que identifique nominalmente os servidores que estão com o
prazo de remoção próximo do vencimento e as respetivas datas. Essa notificação deverá ser
enviada quando restarem 60 dias para a data de revisão da perícia cadastrada nos Sistema, sendo
visualizada apenas pelos servidores lotados na AFPE3. 2) Criação de um e-mail automático de
notificação da data de revisão da perícia médica em decorrência da remoção por motivo de saúde a
ser enviado com 60 e 45 dias de antecedência ao seu vencimento, com o seguinte texto: “A data de
revisão da perícia da remoção por motivo de saúde do(a) servidor(a) XXXXX irá vencer em
XXXXX.” 3) Parametrização do relatório de remoção por motivo de saúde disponível em SARH
»» Recursos Humanos (SARH) »» Cadastro Servidores »» Relatórios »» Remoção (Saúde), o que
permitirá a geração de relatório próprio informando a data de vencimento das remoções. Isso
possibilitará uma visão geral de todas as remoções por motivo de saúde, sendo um meio de
consulta rápido. Além desses controles, enquanto as melhorias no sistema não forem
implementadas, a área discriminou no acompanhamento especial do sistema SEI a data prevista
para o encerramento de cada remoção, inserindo aviso no Outlook.
Análise da Equipe Auditoria 1
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Em contato com a área, foi informado que a GIDS não estabeleceu, no momento,
uma data prevista para a realização da melhoria no SARH, sendo que a previsão
dependeria da ordem de prioridade definida pela SAF. A AFPE encaminhou
também comprovantes de inserção de avisos no Outlook referentes às remoções
por motivo de saúde, medida temporária tomada até que as modificações
solicitadas no SARH sejam concluídas. Dessa forma, por entender que a
modificação no SARH atenderá, de forma mais completa e formal, a
recomendação, continuaremos o acompanhamento das providências até a
implementação da medida. Recomendação em andamento.

05/06/2018

Providência 2
A SAF aguarda a criação da funcionalidade mencionada na Providência “1” pela SGI. Assim,
solicita-se concessão de prazo para a continuidade do procedimento.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A Auditoria Interna verificou o Memorando nº 191/2018/SEI/GIDS/SGI (SEI nº
2864915), no qual o gerente da GIDS informou que as demandas evolutivas da
AFPE no SARH, solicitadas no Processo nº 53500.009123/2018-79, foram
concluídas e homologadas pela AFPE, com implantação em produção ocorrida em
11/06/2018. Diante disso, será conferido novo prazo até o dia 13/07/2018 para que
a AFPE apresente evidências de que as evoluções realizadas no Sistema SARH
estão em funcionamento e atendem a recomendação.

13/07/2018

Providência 3
A melhoria solicitada no Sistema SARH foi implantada, conforme mensagem eletrônica anexa
(teste realizado no sistema). Nesse sentido, com as notificações prévias encaminhadas aos
servidores responsáveis pelo processo, entende-se que as recomendações de auditoria serão
atendidas fielmente.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

A Auditoria Interna analisou a notificação automática encaminhada pelo SARH
(anexa) que identifica os servidores que estão com o prazo de remoção por motivo
de saúde próximo do vencimento para a revisão da perícia cadastrada no Sistema e
verificou que a medida atende a recomendação. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE4, AFPE7

Assunto:

Processo Recrutar e Admitir.

Ítem

7.1

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD

Referência

Recomendação (19/02/2018)

Classificação

f

Estabeleça um processo de desenho, descrição e análise
de cargos com base em mapeamento de competências
em alinhamento com o Plano Estratégico e os planos
derivados, quando aplicáveis, de forma a subsidiar a
definição dos requisitos e critérios avaliativos das
seleções internas e movimentações de pessoal. (§§
5.159 a 5.224)

Recrutar e
Admitir

Providência 1
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O mapeamento de competências foi realizado em 2016 pela Consultoria Visagio (processo SEI nº
53500.031388/2016-91). Alguns processos de seleção e movimentação interna já chegaram a
utilizar, em caráter experimental, o mapa de competências. Esta utilização refletiu a necessidade
de aprimoramento do processo de gestão por competências para que ele possa ser utilizados
plenamente nas seleções e movimentações internas.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

O estabelecimento de um processo, conforme recomendado, é mais amplo que o
produto apontado pelo gestor (Consultoria Visagio). Dessa forma, prorrogaremos o
prazo da presente recomendação para inserção de novo esclarecimento e prazo,
com vistas à implementação da recomendação.

02/04/2018

Providência 2
Atualmente, a Anatel não pretende implementar processo de descrição e análise de cargos, por
considerar satisfatória a descrição contida na Lei nº 10.871/2004 para a atuação dos processos de
Gestão de Pessoas. Tal prática possibilita maior flexibilidade na alocação de pessoal em
atendimento às necessidades da Administração. Como forma de suprir as necessidades de
identificação de perfis de competências necessários e existentes no planejamento da força de
trabalho, o mapeamento de competências realizado em 2016 pela Consultoria Visagio (processo
SEI nº 53500.031388/2016-91) definiu as competências organizacionais, necessárias a todos os
servidores da organização, competências comportamentais, nos níveis de equipe e Gestor, e
também as competências técnicas, por área e função, nos níveis de Servidores e Coordenadores de
Processos e, ainda, Gerentes. Dessa forma, entendemos que este mapeamento de competências,
com os aprimoramentos já identificados como necessários, supre as necessidades de identificação
de perfis de competências a ser obtidos nos processos seletivos para ocupação de cargos
comissionados, atendendo satisfatoriamente ao objetivo de selecionar os profissionais mais
adequados aos cargos comissionados e, assim, contribuir para o alcance dos objetivos
institucionais.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Diante da posição da área auditada, a Auditoria Interna prorroga o prazo para que a
área apresente evidências de que o mapeamento de competências feito pela
Consultoria Visagio foi implementado e de que ele subsidia a definição dos
requisitos e critérios avaliativos das seleções internas e movimentações de pessoal
na Agência. Recomendação em andamento.

08/06/2018

Providência 3
Como evidências de utilização do mapeamento de competências, seguem números de processos
em que foi utilizado o mapa de competências na análise de solicitações de movimentação de
pessoal: 53500.074408/2017-08 (permuta) e 53500.070906/2017-73 (solicitação de
remanejamento).
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Recomendação em andamento. Em consulta ao SEI, verificou-se que, em
processos recentes de movimentação realizados pela AFPE (ex.
53500.019201/2018-43, 53500.015336/2018-30, 53500.009653/2018-17,
53500.009473/2018-35 e 53500.008077/2018-91), não foi utilizado o mapeamento
de competências feito pela Consultoria Visagio. Dessa forma, constata-se que a
análise do referido mapeamento está sendo utilizada de forma pontual em
determinadas movimentações e não como atividade ou etapa do processo de
negócio. Considerando o exposto, a Auditoria Interna continuará com o
acompanhamento da implementação da recomendação para inserção de novo
esclarecimento e prazo pela área gestora.

10/09/2018
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Providência 4
Como relatado anteriormente, a AFPE tem atuado para, quando possível, utilizar o Mapa de
Competências para seleções e movimentações internas. Inclusive, para aprimorar tal utilização, a
AFPE4 e a AFPE7 reuniram-se em 20/07/2018 para verificar formas de otimiza-la. Na reunião, foi
levantada a necessidade de complementação do Mapa de Competências com os perfis das pessoas
que não tiveram suas competências mapeadas em 2016, além da necessidade de atualização
periódica, em virtude das movimentações de pessoal entre áreas. Como resultado da reunião, ficou
acordado que, para suprir a necessidade de processos envolvendo pessoas que não tenham tido
suas competências mapeadas em 2016, a AFPE4 solicitará à AFPE7 o mapeamento das
competências do(s) servidor(es) em questão. Os processos seguintes, de movimentação/ alocação
interna, recentemente tratados, demonstram esta utilização: Processo 53500.028249/2018-42 Frineia do Rego Barros Brivio; Processo 53500.033980/2018-90 - Taís Maldonado Niffinegger;
Processo 53500.038110/2018-15 - Jorge Luiz Stark Filho; Processo 53500.040606/2018-41 Rejane de França da Silva.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

A Auditoria Interna analisou os processos de remanejamento desde a data da
última manifestação da área e verificou que, nestes processos, a AFPE tem de fato
levado em consideração nas movimentações as atribuições descritas no regimento
interno, bem como as competências mapeadas para cada área da Anatel, a
formação dos servidores, além da busca pela distribuição equilibrada do número de
servidores na Agência, a fim de que ocorra uma boa execução de serviços em cada
área. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE4

Assunto:

Processo Recrutar e Admitir.

Ítem

7.1

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD

Referência

Recomendação (19/02/2018)

Classificação

g

Realize e evidencie, nos autos, as análises comparativas
dos perfis desejados para os cargos em relação às
competências apresentadas pelos candidatos, conforme
os requisitos e critérios estabelecidos em edital,
observando-se o sigilo da informação pessoal, conforme
o art. 6º, inc. III c/c art. 32, inc. IV, da Lei de Acesso à
Informação, e publique, quando previsto no instrumento
convocatório, a classificação e pontuação dos
candidatos. (§§ 5.159 a 5.224)

Recrutar e
Admitir

Providência 1
Primeiramente é necessário esclarecer que existe discordância quanto à necessidade de pontuação
e classificação. A mera análise curricular e a aplicação de outras técnicas de seleção
exclusivamente objetivas não são suficientes para garantir a melhor escolha. A natureza do cargo
de confiança implica avaliação também subjetiva, envolvendo aspectos relacionados à ética,
comportamento desejado, adaptabilidade e compatibilidade. Não é adequado, por exemplo, obrigar
o demandante a escolher um candidato em quem ele não confie. Ressalte-se ainda que a não
divulgação da análise subjetiva visa proteger a intimidade dos servidores participantes. Há, por
exemplo, candidatos que se emocionam, choram, falam de fatos pessoais e familiares, tentam
enganar os entrevistadores, utilizam discursos contraditórios, denigrem chefias imediatas ou
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colegas, entre outras situações que não devem ser expostas. Ressalta-se também, que as seleções
abertas são para apenas uma vaga, portanto, trata-se de análise comparativa entre os candidatos.
Então, o importante é avaliar, dentre os candidatos que tem condições mínimas de realizar as
atividades, qual é o servidor mais adequado. Anteriormente, havia a prática de se pontuar o
desempenho dos candidatos, mas comprovou-se empiricamente que o método trazia mais
malefícios que benefícios. Inclusive, a troca de experiências com outros órgãos ratificou esse
entendimento. Entende-se que a escolha do servidor selecionado deve ser pautada tanto por
critérios objetivos como subjetivos, a fim de selecionar o candidato mais adequado. Ressalta-se
que o processo seletivo visa trazer mais subsídios para a tomada de decisão pelo gestor, que
legalmente poderia nomear e exonerar livremente para os cargos de confiança. Portanto,
entendemos que é um grande avanço a realização de processo seletivo na Anatel. Deve-se tomar
cuidado para que o processo não se torne uma atividade burocrática e “amarrada”, desestimulando
a realização de novas seleções e impedindo a escolha do servidor mais adequado. Acrescenta-se
ainda a informação que em pesquisa aplicada entre os dias 13 e 19 de outubro de 2017, a respeito
dos processos seletivos realizados no período de 2015 a 2017, disponibilizada para todos os
demandantes, selecionados e não selecionados, a pergunta “o processo de seleção pautou-se pelos
critérios e requisitos previamente definidos no Edital?”, resultou nas seguintes respostas: • 100%
dos demandantes afirmaram que sim; • 95% dos selecionados afirmaram que sim; • 75% dos não
selecionados afirmaram que sim. Portanto, podemos afirmar que a totalidade dos demandantes,
quase a totalidade dos selecionados e a grande maioria dos não selecionados entenderam que “o
processo de seleção pautou-se pelos critérios e requisitos previamente definidos no Edital”. Isso
demonstra que a seleção está sendo realizada dentro dos critérios previstos no Edital.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

A Auditoria Interna reitera a recomendação apresentada no Relatório nº 20/2017 e
dá novo prazo para apresentação de nova providência. Recomendação em
andamento.

09/04/2018

Providência 2
Consideramos que a posição da área já está esclarecida na providência anterior.
Análise da Equipe Auditoria 2
Considerando que a área manteve o posicionamento inserido na Providência 1, fazse necessário esclarecer alguns pontos alegados em sua manifestação. Quanto à
alegação de que a mera análise curricular e a aplicação de outras técnicas de
seleção exclusivamente objetivas não seriam suficientes para garantir a melhor
escolha, esclarece-se que a recomendação não fez referência à natureza dos
critérios ou métodos utilizados para a seleção, mas sim à necessidade de que haja
registro da análise dos candidatos de acordo com os requisitos e critérios
estabelecidos no edital, de forma a garantir a transparência do processo. Com
relação à proteção da intimidade dos servidores em relação aos fatos abordados nas
entrevistas, a recomendação também faz referência à necessidade do sigilo da
informação pessoal, conforme o art. 6º, inc. III c/c art. 32, inc. IV, da Lei de
Acesso à Informação. Além disso, entende-se que somente os aspectos
formalmente exigidos no edital demandariam um registro de análise comparativa, e
não situações pessoais não conexas que porventura sejam relatadas pelos
candidatos. Em relação ao posicionamento de que a escolha do servidor
selecionado deva ser pautada tanto por critérios objetivos como subjetivos a fim de
selecionar o candidato mais adequado, cumpre frisar que esta recomendação não
questionou os critérios adotados para a seleção, mas a ausência de evidências nos
autos de que o candidato selecionado era o que mais se adequava ao perfil desejado
em relação aos critérios estabelecidos no edital. Portanto, não se trata de engessar o
processo, como menciona a área auditada, mas de evidenciar nos autos que os
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candidatos foram avaliados segundo os mesmos critérios. Considerando esses
esclarecimentos, fica estabelecido novo prazo para manifestação da área.
Providência 3
Considerando os esclarecimentos prestados pela Auditoria, informamos que passamos a registrar
no informe anterior à publicação do resultado dos processos seletivos que houve a análise quanto à
adequação do candidato selecionado com os critérios exigidos, uma vez que tal avaliação sempre
foi feita para garantir a isonomia e impessoalidade do processo. Isso pode ser observado nos
processos 53500.008023/2018-25 (processo seletivo CPOE), 53500.005324/2018-05 (processo
seletivo PRRE) e 53578.000217/2018-89 (processo seletivo GR11OR). Ademais, pode-se apontar
o caso do processo seletivo SOR que foi encerrado em virtude de nenhum dos candidatos se
enquadrar no perfil procurado pela Superintendência (Processo 53500.001541/2018-18), marcando
que a análise de adequação de perfil foi realizada. Além disso, passamos a registrar no Informe
inicial, a realização de reunião prévia com a área demandante de forma a deixar o perfil esperado
bem definido e claro para a comissão avaliadora. Tais aspectos são discutidos pela comissão, após
cada uma das entrevistas, de forma a identificar se o candidato atende ou não as necessidades da
área. Ficando, ao final das entrevistas, a decisão quanto à nomeação ou não de algum candidato a
cargo da área demandante. Ressalta-se que o ponto de discordância desta Gerência fica em relação
ao registro da análise comparativa entre os candidatos. Além dos pontos já mencionados na
providência 1, há que se acrescentar que tal registro poderia ser percebido, pelos servidores não
selecionados, como prejudicial à sua imagem. Vale inclusive reforçar o quanto a não seleção já
pode, por si só, afetar negativamente o servidor, como se pode observar na reclamação incluída no
Processo 53500.017249/2018-17.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Preliminarmente à análise da manifestação da unidade auditada, convém retomar o
contexto da recomendação. No trabalho de auditoria, identificou-se que os
processos analisados não esclareciam, na maior parte, os motivos pelos quais os
participantes dos processos seletivos eram eliminados ou aprovados. Nesse
sentido, recomendou-se que fossem evidenciadas, nos autos, as análises
comparativas dos perfis desejados para os cargos em relação às competências
apresentadas pelos candidatos, conforme os requisitos e critérios estabelecidos no
edital regente, de forma a tornar transparente o processo. Analisando-se os
processos seletivos recentes realizados com o apoio da AFPE
(53500.027252/2018-49, 53500.008023/2018-25, 53500.005324/2018-05,
53500.004487/2018-62), observam-se mudanças na instrução processual que,
embora não atendam a recomendação em sua literalidade - sob a justificativa de
possível prejuízo à imagem dos participantes -, podem mitigar os riscos
identificados no trabalho de auditoria. Nesse sentido, destacam-se os seguintes
pontos identificados nos processos analisados: o feedback dado aos candidatos
eliminados, justificando-se o motivo da inadequação aos requisitos previstos no
edital, com a devida juntada da comunicação ao processo; o estabelecimento de
fases exclusivamente eliminatórias (considera-se que as análises de que trata a
recomendação seriam imprescindíveis em fases classificatórias, que não têm
ocorrido); e a definição clara dos papéis da área demandante e da AFPE na
condução do processo seletivo, especialmente quanto à escolha e nomeação do
candidato. Assim, considerando que houve aprimoramento na transparência dos
processos e que a nomeação para os cargos comissionados é ato discricionário da
Administração, considerar-se-á a recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD
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Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1, AFPE4

Assunto:

Processo Recrutar e Admitir.

Ítem

Referência

7.1

i

Recomendação (19/02/2018)
Providencie a documentação ausente nos processos
indicados, bem como realize as devidas correções
cadastrais no SARH. (§§ 5.277 a 5.315)

Classificação
Recrutar e
Admitir

Providência 1
Informamos que no processo nº 53500.021120/2012-18, as Portarias: nº 99 (autorização de
cessão), nº 114 (nomeação de servidor), e nº 45 (prorrogação da cessão) constavam dos autos
digitalizados – SEI nº 1649807, páginas 79 e 145; página 147; e página 127, respectivamente. As
outras portarias que não constavam nos autos foram inseridas e as correções cadastrais no Sistema
de Recursos Humanos – SARH foram realizadas.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Após verificação dos processos 53500.006466/2016-10, 53500.030805/2016-89,
53500.045506/2017-20, 53500.015088/2016-65, 53500.001913/2017-25 e
53500.002365/2017-51, foi constatada a juntada nos referidos processos, das
portarias de autorização das cessões/requisições/prorrogações e exoneração dos
servidores neles tratados. Quanto ao processo 53500.001965/2016-11, verificamos
que a autorização para prorrogação da cessão teve seu prazo expirado em 14 de
abril de 2017, conforme Portaria nº 1403 de 4 de abril de 2016, do extinto
Ministério das Comunicações. A equipe de Auditoria Interna verificou que as
alterações recomendadas foram realizadas no SARH. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE2, AFPE4

Assunto:

Processo Recrutar e Admitir.

Ítem

7.1

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD

Referência

Recomendação (19/02/2018)

Classificação

j

Estabeleça rotinas de verificação e controle mensais
relativas ao reembolso das cessões com ônus para o
cessionário, e que, nos casos de ausência de pagamento
dos reembolsos à Anatel, sejam emitidas notificações
pessoais para o retorno a Anatel dos servidores cedidos.
(§§ 5.317 a 5.337)

Recrutar e
Admitir

Providência 1
A AFPE tem adotado todos meios necessários para corrigir possíveis distorções temporais,
realocando servidores e estabelecendo rotinas, o que normalizou o acompanhamento deste
processo de trabalho dentro dos prazos previstos. Enfatizamos que todas as cobranças foram feitas
e pagas pelo órgão cessionário não causando prejuízos financeiros à Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 1
Em que pese ter sido informado o estabelecimento de rotinas, estas não foram
apresentadas e/ou descritas. Além disso, não houve demonstração da
tempestividade dos reembolsos e a realização de todas as cobranças.
Recomendação em andamento.
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Providência 2
Conforme e-mail enviado à Auditoria, em 13/04/2018, a área (AFPE2) informou as rotinas de
verificação e controle mensais estabelecidas. No mesmo e-mail, foram encaminhados relatórios
(extrato de lançamentos) com informações sobre os reembolsos devidos. A Coordenadora da
AFPE2, Adriana Barcellos, não conseguiu inserir a resposta no SAAI, pois o sistema apresentava a
mensagem: “Só é permitido inserir uma providência por análise.” Assim, por meio de correio
eletrônico, encaminhou a providência 2.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A Auditoria Interna verificou o e-mail encaminhado à toda equipe da Coordenação
de Pagamento, à Gerência e à Assessoria da Gerência com as orientações, rotinas
de verificação e controles mensais que foram estabelecidos. Além disso foram
analisados também os ofícios, as memórias de cálculo e os contracheque enviados
aos órgãos cessionários de dois servidores que se encontram cedidos para outros
órgão, bem como as telas do SIGEC com a comprovação do pagamento pelos
órgãos cessionários. Verificou-se que a AFPE tem realizado a cobrança do
reembolso de forma regular e mensal, conforme determina o art. 4º do Decreto n.º
4.050/2001. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 23/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº
107/2017/SEI/AUD (2256872)

Órgão Responsável:

SCP, CPOE

Assunto:

Avaliação dos controles internos do processo Defender Ambiente
Competitivo da Exploração dos Serviços

Ítem

7.1

Referência

a

Recomendação (02/02/2018)

Classificação

Que a CPOE/SCP adote medidas que garantam que
todas as informações necessárias para as análises
Defender
relacionadas aos subprocessos Realizar Anuência Prévia
Ambiente
de Alterações Societárias e Contratos Sociais e Analisar
Competitivo
Estrutura Societária estejam disponíveis e atualizadas
no sistema SIACCO (itens 5.17 a 5.48)
Providência 1

Inicialmente, não obstante o entendimento da Auditoria desta Agência de que o SIACCO seria a
ferramenta de controle voltada para a manutenção de informações quanto aos quadros societários
das empresas prestadoras de radiodifusão e telecomunicações, esta CPOE entende que os custos
para a adequação do referido sistema de forma a garantir os objetivos a que se presta são muito
elevados em face dos benefícios porventura gerados. E, neste contexto, entende-se que pode haver
alternativas, melhores e mais práticas, e com resultados imediatos, o que portanto torna esta
alternativa possivelmente inapta a produzir os efeitos pretendidos pela Auditoria, no sentido de
garantir a eficiência na instrução dos processos. Ressalta-se, ainda que o SIACCO não estivesse
defasado em termos estruturais, não seria a ferramenta mais eficaz para carregar, por si só, todas as
informações necessárias para as análises relacionadas aos subprocessos “Realizar Anuência Prévia
de Alterações Societárias” e Contratos Sociais” e “Analisar Estrutura Societária” pelos motivos
abaixo elencados: (i) Observa-se que num universo de 14 (quatorze) mil prestadoras de serviços de
telecomunicações, seria inviável construir um banco de dados constantemente atualizado relativo à
composição societária da empresa com informações sobre o nome da entidade, endereço para
correspondência, responsável pela atualização dos dados, pendências no SIGEC, PADO, capital
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social, quadro societário, conselho, diretoria, controladores e coligados, uma vez que seria
extremamente oneroso para as prestadoras e para Anatel acompanhar a atualização da base de
dados do sistema, quando comparado com os reais benefícios a serem obtidos com a sua utilização
na instrução dos procedimentos de anuência prévia; (ii) O SIACCO não se constitui em ferramenta
necessária e/ou imprescindível para a análise dos subprocessos “Realizar Anuência Prévia de
Alterações Societárias e Contratos Sociais” e “Analisar Estrutura Societária”, tendo em vista a
particularidade de cada alteração societária e contrato social apresentados a esta Agência, as quais
requerem documentação específica por força regulamentar, que vai além dos dados alimentados no
SIACCO e não se restringem exclusivamente à composição societária das prestadoras. Ou seja,
toda vez que a CPOE recebe uma alteração societária, em especial aquelas realizadas pelos
grandes grupos, é necessário oficiar as empresas envolvidas para a respectiva instrução
complementar, independentemente dos dados constantes do SIACCO; (iii) No caso de entrada de
um agente econômico não prestador de serviço de telecomunicações na cadeia societária das
prestadoras outorgadas pela Anatel, o SIACCO não disponibilizaria dados sobre essa empresa,
portanto, não supriria a necessidade de informação para análise de Anuência Prévia de Alterações
Societárias e Contratos Sociais e Estrutura Societária, tornando-se necessária a comunicação direta
com as Prestadoras por meio de Ofícios de diligência. Por fim, no sentido de esgotamento da
discussão acerca do sistema SIACCO, e, considerando a rotina estabelecida pela CPOE,
relativamente à instrução individualizada nos protocolos de alterações societárias formulados pelos
grandes grupos de prestadores de serviços de telecomunicações, sugere-se avaliação sobre a
viabilidade técnica de manutenção do sistema apenas para os grandes grupos. De qualquer forma,
foi encaminhado o Memorando nº 28/2018/SEI/CPOE/SCP, SEI no. 2319117, à Superintendência
de Gestão Interna da Informação solicitando a priorização de ações para manutenção evolutiva do
Sistema Interativo de Acompanhamento e Controle de Cotas – SIACCO, especialmente porque há
utilização do SIACCO pelo MCTIC para as empresas de radiodifusão, bem como para se avaliar a
conveniência e oportunidade de se manter as informações para os grandes grupos econômicos
prestadores de serviços de telecomunicações.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Em resumo, a CPOE argumentou que os custos para a melhoria do sistema
SIACCO seriam superiores aos benefícios porventura gerados, de forma que outras
alternativas seriam mais eficientes para se obter o resultado desejado (obter
informações precisas e atualizadas para a gestão dos subprocessos Realizar
Anuência Prévia de Alterações Societárias e Contratos Sociais e Analisar Estrutura
Societária). Considerando o atual fluxo do processo na CPOE, a área sugeriu que o
sistema deveria ser mantido somente para a gestão das alterações societárias
formulados pelos grandes grupos de prestadores de serviços de telecomunicações.
Não obstante, informou que apresentou, à Superintendência de Gestão Interna da
Informação – SGI, demanda de manutenção evolutiva do sistema SIACCO, o que
pode ser constatado no documento Solicitação de Solução de TI SEI nº 2350116
(Processo 53500.001688/2018/16). Preliminarmente, é essencial esclarecer que a
função do controle – nesse caso, a melhoria e atualização do sistema SIACCO – é
contribuir para o alcance dos objetivos institucionais, com o aumento da eficiência,
eficácia, efetividade e economicidade do processo em análise. O controle só deve
ser implementado após avaliação da relação custo-benefício do investimento, o que
se coaduna com a manifestação da CPOE. Assim, é necessário que a área apresente
evidências de que o custo será superior aos benefícios esperados, o que poderá ser
atendido com base na estimativa de custo da demanda de TI, solicitada mediante o
documento Solicitação de Solução de TI SEI nº 2350116, em comparação com os
benefícios esperados com as melhorias do sistema. Adicionalmente, é necessário
que a área apresente as soluções alternativas citadas, de modo que se possa garantir
a maior eficiência do processo quanto às informações necessárias à sua gestão.
Diante do exposto, a recomendação permanecerá em andamento, até que a área
apresente a avaliação de custo-benefício da manutenção evolutiva do sistema,
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decidindo ou não por sua implementação, e/ou apresente e implemente um plano
de ação alternativo para as deficiências apontadas pela auditoria.
Providência 2
Como já afirmado esta CPOE, após a primeira reunião com a equipe da SGI, encontra-se avaliando
a relação custo-benefício para a manutenção evolutiva do SIACCO.
Análise da Equipe Auditoria 2
Considerando que a área está em processo de avaliação do custo benefício da
evolução do SIACCO (conforme documentação constante no processo nº
53500.001688/2018-16), prorroga-se em 30 dias o prazo para avaliação das
providências tomadas para atendimento da recomendação.

Prazo
04/05/2018

Providência 3
Considerando que ainda não se tem uma avaliação terminativa, até mesmo por ausência de tempo
hábil para exame da conveniência e oportunidade para a manutenção do sistema, informa-se a
impossibilidade de apresentação na data de hoje do relatório com as conclusões da CPOE/SCP
sobre a recomendação dessa Auditoria.
Análise da Equipe Auditoria 3
Em contato com a gerente da CPOE, ficou acordado o prazo de 30 dias de
prorrogação para a tomada de medidas para atendimento da recomendação. Desta
forma, prorroga-se pelo tempo solicitado.

Prazo
06/06/2018

Providência 4
Tendo em vista a recomendação constante do Relatório de Auditoria nº 23/2017/AUD, quanto ao
Sistema Interativo de Acompanhamento e Controle de Cotas - SIACCO, e as ações dela
decorrentes, importa realizar algumas considerações. Conforme exposto no citado relatório, para
as análises quanto à composição societária das empresas a Anatel necessita de informações
atualizadas das operadoras. Nesse sentido, os regulamentos afetos aos serviços determinam o
encaminhamento da documentação pertinente quando da realização de alterações societárias.
Portanto, as análises das alterações societárias e de anuências prévias se baseiam na documentação
recebida das prestadoras, dado que, nos termos da regulamentação, estas devem encaminhar
tempestivamente as informações necessárias. O SIACCO deveria reunir um conjunto de
informações referentes a questões societárias das empresas e embora possua campos condizentes
com algumas das informações necessárias ao exame das alterações, as informações societárias se
encontram desatualizadas ou não estão presentes, conforme constatou a Auditoria. Impor a
inserção no SIACCO de informações já enviadas pelas prestadoras nos processos protocolados na
Agência para análise da CPOE, além de gerar duplicidade de informação requerendo a constante
validação entre as diversas fontes (SIACCO e documentação enviada), imputaria custos que só se
justificariam caso o benefício decorrente dessa medida superasse o custo por ela gerado. Conforme
já por esta Superintendência de Competição , o SIACCO não seria a ferramenta mais eficaz para
carregar todas as informações necessárias à realização das análises pelos motivos abaixo
transcritos: (i) Observa-se que num universo de 14 (quatorze) mil prestadoras de serviços de
telecomunicações, seria inviável construir um banco de dados constantemente atualizado relativo à
composição societária da empresa com informações sobre o nome da entidade, endereço para
correspondência, responsável pela atualização dos dados, pendências no SIGEC, PADO, capital
social, quadro societário, conselho, diretoria, controladores e coligados, uma vez que seria
extremamente oneroso para as prestadoras e para Anatel acompanhar a atualização da base de
dados do sistema, quando comparado com os reais benefícios a serem obtidos com a sua utilização
na instrução dos procedimentos de anuência prévia; (ii) O SIACCO não se constitui em ferramenta
necessária e/ou imprescindível para a análise dos subprocessos “Realizar Anuência Prévia de
Alterações Societárias e Contratos Sociais” e “Analisar Estrutura Societária”, tendo em vista a
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particularidade de cada alteração societária e contrato social apresentados a esta Agência, as quais
requerem documentação específica por força regulamentar, que vai além dos dados alimentados no
SIACCO e não se restringem exclusivamente à composição societária das prestadoras. Ou seja,
toda vez que a CPOE recebe uma alteração societária, em especial aquelas realizadas pelos
grandes grupos, é necessário oficiar as empresas envolvidas para a respectiva instrução
complementar, independentemente dos dados constantes do SIACCO; (iii) No caso de entrada de
um agente econômico não prestador de serviço de telecomunicações na cadeia societária das
prestadoras outorgadas pela Anatel, o SIACCO não disponibilizaria dados sobre essa empresa,
portanto, não supriria a necessidade de informação para análise de Anuência Prévia de Alterações
Societárias e Contratos Sociais e Estrutura Societária, tornando-se necessária a comunicação direta
com as Prestadoras por meio de Ofícios de diligência. Em resposta, a Auditoria entendeu
necessário que esta área técnica apresentasse evidências de que o custo será superior aos
benefícios esperados, sugerindo que o atendimento poderia se dar com base na estimativa de custo
da demanda de TI. Neste ponto entende-se que uma análise qualitativa fundamentada nos pontos já
levantados é suficiente para avaliação do custo-benefício. Num universo de 14 (quatorze) mil
prestadoras de serviços de telecomunicações, entende-se que não seria adequado adotar como
ferramenta de controle um sistema de “cadastro” de informações que por natureza não é dinâmico
e nem interligado com bases importantes do ponto de vista societário como das juntas comerciais
do país. Ademais, dentro desse universo, considerando a experiência da área, tem-se que a maioria
das alterações não irá requerer submissão prévia à Anatel, tendo em vista que as partes envolvidas
não se enquadram nas condições dispostas no art. 88 da Lei nº 12.529/2011 (faturamento bruto
anual igual ou superior a R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais)). Assim, cabe
destacar que a imensa maioria das 14 (quatorze) mil prestadoras de serviços de telecomunicações
mencionadas enquadram-se no conceito de prestadoras de pequeno porte (PPP). Estabelecer a
obrigação de manter sua estrutura de capital atualizada no SIACCO representaria um ônus
excessivo, desproporcional, para tais empresas, muitas vezes com estruturas administrativas
familiares. Destaque-se que tal ônus excessivo também se refletiria na Anatel, considerando a
necessidade de validar tais informações. Logo, o estabelecimento de tal obrigação às PPP iria no
sentido contrário à diretriz de desregulamentar e desonerar de obrigações tais empresas, frise-se,
muitas delas com estruturas administrativas familiares. Vislumbra-se que o benefício trazido pelo
SIACCO se daria, tão somente, na análise de casos que se enquadrem nas anuências prévias. No
entanto importa considerar que também nesses casos a regulamentação exige o envio de
requerimento contendo composição societária, operação pretendida e o quadro resultante. Dessa
forma, o uso do sistema se limitaria à validação das informações ali inseridas com base na docum
entação recebida, ou seja, não se observa benefício para a análise em si, mas apenas para aferir a
confiabilidade das informações ali contidas. Ainda que se verificasse algum benefício para as
análises de anuência prévia, considera-se que a manutenção desse sistema não se justificaria, dado
a parcela reduzida que representam no total de operações. Para a análise de alterações societárias
que não se enquadram na situação descrita acima, também não se vislumbram benefícios com a
utilização do SIACCO. Tendo em vista que o dever das empresas consiste na comunicação à
Agência, posteriormente à realização da operação, em prazo estabelecido pela regulamentação,
manter um sistema com a duplicação dessa informação não se mostra relevante. Um sistema
informatizado deve ser capaz de agregar eficiência aos processos, o que não se verifica no caso do
SIACCO. No decorrer das discussões empreendidas nesta área com o intuito de delinear os
requisitos do sistema a serem implementados em sua manutenção evolutiva, restou claro que os
aprimoramentos possíveis dentro escopo no qual foi esse sistema foi desenvolvido não trariam
benefícios às analises realizadas pela CPOE. O sistema tal qual existe hoje, como já dito, se limita
a um banco de dados estático e defasado de informações, o que não se alteraria com
implementação de manutenção evolutiva. Como solução alternativa, entende-se que a construção
de uma de base de dados interna e sob a gestão dos servidores da gerência, contendo informações e
a estrutura societária dos maiores grupos garantiria uma maior eficiência do processo quanto às
informações necessárias à sua gestão. Essa base de dados poderia, inclusive, ser disponibilizada ao
ambiente interno da Anatel, por meio de ferramenta informacional de formato mais simples que o
SIACCO. Ademais, os regulamentos dos serviços determinam que as prestadoras devem manter
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atualizados junto á Anatel os dados cadastrais de endereço identificação dos diretores e
responsáveis e composição acionária quando for o caso, ou seja, a própria regulamentação já
impõe um tratamento pontual. Importa ainda ponderar que tal previsão de atualização cadastral se
materializa no sistema denominado Sistema de Serviços de Telecomunicações - STEL, que se
mostra imprescindível para a realização das análises sob competência da CPOE. Cabe mencionar
que não restou refletido no relatório da Auditoria a importância do STEL. As deficiências
observadas em tal sistema tem potencial para impactar a eficiência e eficácia das análises no
contexto do Processo “Defender ambiente competitivo”. A confiabilidade e a atualização das
informações ali presentes, tais como outorgas detidas, são imprescindíveis para a correta análise
das alterações societárias e anuências prévias. Em que pese o apontamento feito pela Auditoria de
que a não integração entre os bancos de dados dos sistemas STEL e SIACCO tem prejudicado a
eficiência na instrução dos processos, entende-se que a integração entre as citadas bases não traria
benefícios à atividade desempenhada por essa gerência, ante as deficiências acima expostas
relativas ao SIACCO. Logo, a ferramenta informacional mais útil à implementação das análises de
cunho societário desenvolvidas pela CPOE constitui-se no STEL, pois este traz as informações
pertinentes às outorgas detidas por cada prestadora, dando celeridade ao processo de análise, uma
vez que, estando tal sistema atualizado, dispensaria o envio de memorando à gerência de outorgas
solicitando informações. Nesse ponto, reafirma-se, o SIACCO não agrega informações úteis à
análise, uma vez que todas as informações necessárias são trazidas nos requerimentos de
alterações societárias. Por todo o exposto, não se vislumbram melhorias efetivas no processo de
análises com o uso do SIACCO. No entanto, o STEL possui relevância para os processos sob
responsabilidade da CPOE. Assim, entende-se que empreender esforços junto ao SIACCO teria
apenas custos envolvidos, não se identificando benefícios decorrentes de sua utilização. Tendo em
vista que os recursos da Agência, financeiros e de pessoal, devem ser alocados de forma eficiente,
maximizando os benefícios deles decorrentes, propõe-se descontinuar o uso do sistema SIACCO, e
desenvolver internamente um repositório (banco de dados) das informações pertinentes dos
principais grupos econômicos. Esse repositório de dados conteria os organogramas com a
composição societária dos grupos, evidenciando os acionistas controladores, que se constitui na
informação de cunho societário de maior relevância, operacionalizando, dessa forma, o contido no
Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle de Empresas Prestadoras
de Serviços de Telecomunicações, aprovada pela Resolução nº 101, de 4 de fevereiro de 1999.
Reforçar-se que tal repositório (banco de dados) com as informações pertinentes dos principais
grupos econômicos, ou seja, aqueles que se enquadrarem nos critérios estabelecidos nos
regulamentos dos serviços de interesse coletivo que obrigam à prévia submissão à Agência das
operações societárias que impliquem transferência do controle societário, seria disponibilizado ao
conjunto de servidores da Anatel, por meio de ferramenta de Business Intelligence (“BI”),
permitindo uma consulta mais simples e direta da composição societária do controle desses grupos
econômicos, com grande economia de custos em relação à atualização do SIACCO. Observação 1:
Esses critérios estabelecidos em regulamentação esparsa da Anatel, tal como o Regulamento do
SCM, aprovado pela Res. nº 614/2013, prevê que deverá ser submetida previamente à Anatel
alteração que possa vir a caracterizar transferência de controle, este apurado nos termos do
Regulamento de Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras
dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 101, de 4 de fevereiro de 1999,
quando as partes envolvidas na operação se enquadrarem nas condições dispostas no art. 88 da Lei
nº 12.529/2011 (art. 34). Observação 2: Existe disposição idêntica nos regulamentos do STFC e do
SeAC. Observação 3: A Lei nº 12.529/2011, que estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência, em seu art. 88, estabelece os critérios de faturamento para submissão ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE das operações que impliquem concentração
econômica.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

A CPOE considerou que as alterações a serem feitas no SIACCO não trariam
benefícios ao tratamento dos subprocessos Realizar Anuência Prévia de Alterações
Societárias e Contratos Sociais e Analisar Estrutura Societária. Foi apresentada
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solução alternativa com a criação de repositório de informações relativas às
alterações societárias no Integra, com acesso para toda a Agência. Foi
encaminhado cronograma de implantação da solução, com entrega definitiva
prevista para março de 2019. Há entregas intermediárias das fases previstas. A
auditoria passará a acompanhar a implementação do repositório de informações
proposto pela CPOE, iniciando com o prazo de 45 para atualização da situação da
solução.
Providência 5
A CPOE estabeleceu um cronograma com cinco etapas para o desenvolvimento de uma base de
dados societários dos grupos econômicos mais relevantes. A primeira etapa compreende a
identificação dos elementos a serem divulgados e dos grupos econômicos, bem como o
levantamento das informações necessárias a construção da referida base. Para tanto, fixou um
prazo de 90 dias, cujo termo final está previsto para o dia 17.09.2018. Até a data de hoje, esta
CPOE levantou um acervo de informações societárias necessárias à identificação dos acionistas
controladores dos grupos econômicos mais representativos, servindo de base para futura
construção dos organogramas societários dos mesmos (previsto para a Fase 2: construção das
bases de dados societários interna (CPOE), englobando os organogramas com identificação de
acionistas controladores).
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Considerando o prazo informado pela CPOE para atendimento da primeira fase da
construção de sua base de dados (17/09/2018), define-se a data de 01/10/2018 para
solicitação de atualização de informações acerca do andamento da providência
adotada.

01/10/2018

Providência 6
A CPOE tendo por base as informações coletadas na etapa anterior, procedeu à montagem inicial
dos organogramas que comporão o acervo de dados societários em substituição ao SIACCO.
Foram elaborados organogramas (utilizando o MS Excel) para os seguintes Grupos Econômicos:
(a) Telefônica (Vivo); (b) Claro; (c) OI; (d) TIM; (e) Copel/Sercomtel; (f) Algar; (g) Nextel; (h)
Sky Brasil; (i) ALAOF (Cabo/Videomar); e, (j) Datora. Paralelamente, foi realizada, em
19/09/2018, reunião com representante da GIDS, onde se apresentou as necessidades para
disponibilização do novo acervo de informações societárias ao ambiente interno da Anatel. Foi
aventada a possibilidade de se utilizar, para divulgação dos dados, a ferramenta Qlik Sense, o que
será oportunamente avaliado. Além disso, foi também discutido com a GIDS as ações para
descontinuidade do uso do sistema SIACCO pela CPOE.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Foi solicitado à CPOE que fossem encaminhadas as planilhas contendo as análises
das composições societárias da empresas informadas (anexadas ao sistema).
Quanto à reunião realizada com a SGI para implantação de novas soluções de TI,
seu registro se encontra no SEI, documento nº 3295672. Considerando o
andamento das providências tomadas pela CPOE, prorroga-se o atendimento da
recomendação por 50 dias.

04/12/2018

Providência 7
A CPOE após a montagem dos organogramas que comporão o acervo de dados societários em
substituição ao SIACCO, iniciada na etapa anterior, procedeu à atualização das informações
societárias e inserção de informações pertinentes aos Conselhos de Administração das prestadoras
(ou de suas controladoras diretas) com capital aberto. Continua-se a utilizar para montagem dos
organogramas o MS Excel, tendo em vista o disposto no Memorando nº 252/2018/SEI/GIDS/SGI,
de 01/11/2018, SEI nº 3352989, no qual, após avaliar a pertinência da utilização da ferramenta

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

4/2/2019

Página 67 de 90

Qlik Sense para divulgação dos dados, concluiu que a mesma não se mostra adequada para criação
e disponibilização de organogramas. Dessa forma, segundo a GIDS, a opção para “...
disponibilização desses dados seria formatá-los em uma ferramenta própria (MS Excel, por
exemplo) e efetuar sua publicação no Integra e/ou Portal Internet.”. Ante o exposto, já se divulgou
os referidos dados utilizando-se do Integra. E assim constam no Acervo SCP/CPOE, os dados
societários dos Grupos Econômicos anteriormente selecionados: (a) Telefônica (Vivo); (b) Claro;
(c) OI; (d) TIM; (e) Copel/Sercomtel; (f) Algar; (g) Nextel; (h) Sky Brasil; (i) ALAOF
(Cabo/Videomar); e, (j) Datora. Por fim, compete informar que estamos avaliando em conjunto
com a SGI a utilização do Sistema SIACCO tão somente para dados de radiodifusão, hoje, de
responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Foi verificado que as informações relativas aos grupos econômicos foram
disponibilizadas no Integra da CPOE (planilha anexada ao SAAI), conforme a
solução alternativa proposta pela Gerência em substituição às demandas evolutivas
no SIACCO. Dessa forma, considera-se a recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 23/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº
107/2017/SEI/AUD (2256872)

Órgão Responsável:

SCP, CPOE

Assunto:

Avaliação dos controles internos do processo Defender Ambiente
Competitivo da Exploração dos Serviços

Ítem

7.1

Referência

b

Recomendação (02/02/2018)
Que a CPOE/SCP adote medidas para aprimorar as
deficiências do sistema SIACCO quanto aos pontos de
controle e produção de relatórios, bem como para
possibilitar a integração, no que for possível, a outros
sistemas geridos pela Agência (itens 5.17 a 5.48).

Classificação
Defender
Ambiente
Competitivo

Providência 1
A despeito das considerações realizadas no item anterior, encaminhou-se o Memorando nº.
28/2018/SEI/CPOE/SCP, SEI no. 2319117, para Superintendência de Gestão Interna da
Informação no intuito de possibilitar o debate acerca do custo-benefício a ser gerado com a
adequação do SIACCO, conforme já afirmado acima, posto que para melhor atendimento das
recomendações da Auditoria, há que se avaliar, também, a possibilidade/viabilidade de construção
de uma de base de dados interna e sob a gestão dos servidores da gerência, tornando-a acessível
para toda a Agência
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

As considerações a que a área se refere foram inseridas em resposta à
recomendação 7.1 a. Assim como indicado na análise da auditoria feita para aquele
item, esta recomendação permanecerá em andamento, até que a área apresente a
avaliação de custo-benefício da manutenção evolutiva do sistema, decidindo ou
não por sua implementação, e/ou apresente e implemente um plano de ação
alternativo para as deficiências apontadas pela auditoria, de modo a melhorar a
eficiência do processo.

19/03/2018

Providência 2
A CPOE, em conjunto com o SCP está em contato com a equipe da SGI para tratarmos deste tema.
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Já fizemos uma reunião com a equipe responsável na SGI e no momento estamos avaliando o
custo-benefício da manutenção evolutiva do SIACCO.
Análise da Equipe Auditoria 2
Considerando que a área está em processo de avaliação do custo benefício da
evolução do SIACCO (conforme documentação constante no processo nº
53500.001688/2018-16), prorroga-se em 30 dias o prazo para avaliação das
providências tomadas para atendimento da recomendação.

Prazo
04/05/2018

Providência 3
Considerando que ainda não se tem uma avaliação terminativa, até mesmo por ausência de tempo
hábil para exame da conveniência e oportunidade para a manutenção do sistema, informa-se a
impossibilidade de apresentação na data de hoje do relatório com as conclusões da CPOE/SCP
sobre a recomendação dessa Auditoria.
Análise da Equipe Auditoria 3
Em contato com a gerente da CPOE, ficou acordado o prazo de 30 dias de
prorrogação para a tomada de medidas para atendimento da recomendação. Desta
forma, prorroga-se pelo tempo solicitado.

Prazo
06/06/2018

Providência 4
Tendo em vista a recomendação constante do Relatório de Auditoria nº 23/2017/AUD, quanto ao
Sistema Interativo de Acompanhamento e Controle de Cotas - SIACCO, e as ações dela
decorrentes, importa realizar algumas considerações. Conforme exposto no citado relatório, para
as análises quanto à composição societária das empresas a Anatel necessita de informações
atualizadas das operadoras. Nesse sentido, os regulamentos afetos aos serviços determinam o
encaminhamento da documentação pertinente quando da realização de alterações societárias.
Portanto, as análises das alterações societárias e de anuências prévias se baseiam na documentação
recebida das prestadoras, dado que, nos termos da regulamentação, estas devem encaminhar
tempestivamente as informações necessárias. O SIACCO deveria reunir um conjunto de
informações referentes a questões societárias das empresas e embora possua campos condizentes
com algumas das informações necessárias ao exame das alterações, as informações societárias se
encontram desatualizadas ou não estão presentes, conforme constatou a Auditoria. Impor a
inserção no SIACCO de informações já enviadas pelas prestadoras nos processos protocolados na
Agência para análise da CPOE, além de gerar duplicidade de informação requerendo a constante
validação entre as diversas fontes (SIACCO e documentação enviada), imputaria custos que só se
justificariam caso o benefício decorrente dessa medida superasse o custo por ela gerado. Conforme
já por esta Superintendência de Competição , o SIACCO não seria a ferramenta mais eficaz para
carregar todas as informações necessárias à realização das análises pelos motivos abaixo
transcritos: (i) Observa-se que num universo de 14 (quatorze) mil prestadoras de serviços de
telecomunicações, seria inviável construir um banco de dados constantemente atualizado relativo à
composição societária da empresa com informações sobre o nome da entidade, endereço para
correspondência, responsável pela atualização dos dados, pendências no SIGEC, PADO, capital
social, quadro societário, conselho, diretoria, controladores e coligados, uma vez que seria
extremamente oneroso para as prestadoras e para Anatel acompanhar a atualização da base de
dados do sistema, quando comparado com os reais benefícios a serem obtidos com a sua utilização
na instrução dos procedimentos de anuência prévia; (ii) O SIACCO não se constitui em ferramenta
necessária e/ou imprescindível para a análise dos subprocessos “Realizar Anuência Prévia de
Alterações Societárias e Contratos Sociais” e “Analisar Estrutura Societária”, tendo em vista a
particularidade de cada alteração societária e contrato social apresentados a esta Agência, as quais
requerem documentação específica por força regulamentar, que vai além dos dados alimentados no
SIACCO e não se restringem exclusivamente à composição societária das prestadoras. Ou seja,
toda vez que a CPOE recebe uma alteração societária, em especial aquelas realizadas pelos

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

4/2/2019

Página 69 de 90

grandes grupos, é necessário oficiar as empresas envolvidas para a respectiva instrução
complementar, independentemente dos dados constantes do SIACCO; (iii) No caso de entrada de
um agente econômico não prestador de serviço de telecomunicações na cadeia societária das
prestadoras outorgadas pela Anatel, o SIACCO não disponibilizaria dados sobre essa empresa,
portanto, não supriria a necessidade de informação para análise de Anuência Prévia de Alterações
Societárias e Contratos Sociais e Estrutura Societária, tornando-se necessária a comunicação direta
com as Prestadoras por meio de Ofícios de diligência. Em resposta, a Auditoria entendeu
necessário que esta área técnica apresentasse evidências de que o custo será superior aos
benefícios esperados, sugerindo que o atendimento poderia se dar com base na estimativa de custo
da demanda de TI. Neste ponto entende-se que uma análise qualitativa fundamentada nos pontos já
levantados é suficiente para avaliação do custo-benefício. Num universo de 14 (quatorze) mil
prestadoras de serviços de telecomunicações, entende-se que não seria adequado adotar como
ferramenta de controle um sistema de “cadastro” de informações que por natureza não é dinâmico
e nem interligado com bases importantes do ponto de vista societário como das juntas comerciais
do país. Ademais, dentro desse universo, considerando a experiência da área, tem-se que a maioria
das alterações não irá requerer submissão prévia à Anatel, tendo em vista que as partes envolvidas
não se enquadram nas condições dispostas no art. 88 da Lei nº 12.529/2011 (faturamento bruto
anual igual ou superior a R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais)). Assim, cabe
destacar que a imensa maioria das 14 (quatorze) mil prestadoras de serviços de telecomunicações
mencionadas enquadram-se no conceito de prestadoras de pequeno porte (PPP). Estabelecer a
obrigação de manter sua estrutura de capital atualizada no SIACCO representaria um ônus
excessivo, desproporcional, para tais empresas, muitas vezes com estruturas administrativas
familiares. Destaque-se que tal ônus excessivo também se refletiria na Anatel, considerando a
necessidade de validar tais informações. Logo, o estabelecimento de tal obrigação às PPP iria no
sentido contrário à diretriz de desregulamentar e desonerar de obrigações tais empresas, frise-se,
muitas delas com estruturas administrativas familiares. Vislumbra-se que o benefício trazido pelo
SIACCO se daria, tão somente, na análise de casos que se enquadrem nas anuências prévias. No
entanto importa considerar que também nesses casos a regulamentação exige o envio de
requerimento contendo composição societária, operação pretendida e o quadro resultante. Dessa
forma, o uso do sistema se limitaria à validação das informações ali inseridas com base na docum
entação recebida, ou seja, não se observa benefício para a análise em si, mas apenas para aferir a
confiabilidade das informações ali contidas. Ainda que se verificasse algum benefício para as
análises de anuência prévia, considera-se que a manutenção desse sistema não se justificaria, dado
a parcela reduzida que representam no total de operações. Para a análise de alterações societárias
que não se enquadram na situação descrita acima, também não se vislumbram benefícios com a
utilização do SIACCO. Tendo em vista que o dever das empresas consiste na comunicação à
Agência, posteriormente à realização da operação, em prazo estabelecido pela regulamentação,
manter um sistema com a duplicação dessa informação não se mostra relevante. Um sistema
informatizado deve ser capaz de agregar eficiência aos processos, o que não se verifica no caso do
SIACCO. No decorrer das discussões empreendidas nesta área com o intuito de delinear os
requisitos do sistema a serem implementados em sua manutenção evolutiva, restou claro que os
aprimoramentos possíveis dentro escopo no qual foi esse sistema foi desenvolvido não trariam
benefícios às analises realizadas pela CPOE. O sistema tal qual existe hoje, como já dito, se limita
a um banco de dados estático e defasado de informações, o que não se alteraria com
implementação de manutenção evolutiva. Como solução alternativa, entende-se que a construção
de uma de base de dados interna e sob a gestão dos servidores da gerência, contendo informações e
a estrutura societária dos maiores grupos garantiria uma maior eficiência do processo quanto às
informações necessárias à sua gestão. Essa base de dados poderia, inclusive, ser disponibilizada ao
ambiente interno da Anatel, por meio de ferramenta informacional de formato mais simples que o
SIACCO. Ademais, os regulamentos dos serviços determinam que as prestadoras devem manter
atualizados junto á Anatel os dados cadastrais de endereço identificação dos diretores e
responsáveis e composição acionária quando for o caso, ou seja, a própria regulamentação já
impõe um tratamento pontual. Importa ainda ponderar que tal previsão de atualização cadastral se
materializa no sistema denominado Sistema de Serviços de Telecomunicações - STEL, que se
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mostra imprescindível para a realização das análises sob competência da CPOE. Cabe mencionar
que não restou refletido no relatório da Auditoria a importância do STEL. As deficiências
observadas em tal sistema tem potencial para impactar a eficiência e eficácia das análises no
contexto do Processo “Defender ambiente competitivo”. A confiabilidade e a atualização das
informações ali presentes, tais como outorgas detidas, são imprescindíveis para a correta análise
das alterações societárias e anuências prévias. Em que pese o apontamento feito pela Auditoria de
que a não integração entre os bancos de dados dos sistemas STEL e SIACCO tem prejudicado a
eficiência na instrução dos processos, entende-se que a integração entre as citadas bases não traria
benefícios à atividade desempenhada por essa gerência, ante as deficiências acima expostas
relativas ao SIACCO. Logo, a ferramenta informacional mais útil à implementação das análises de
cunho societário desenvolvidas pela CPOE constitui-se no STEL, pois este traz as informações
pertinentes às outorgas detidas por cada prestadora, dando celeridade ao processo de análise, uma
vez que, estando tal sistema atualizado, dispensaria o envio de memorando à gerência de outorgas
solicitando informações. Nesse ponto, reafirma-se, o SIACCO não agrega informações úteis à
análise, uma vez que todas as informações necessárias são trazidas nos requerimentos de
alterações societárias. Por todo o exposto, não se vislumbram melhorias efetivas no processo de
análises com o uso do SIACCO. No entanto, o STEL possui relevância para os processos sob
responsabilidade da CPOE. Assim, entende-se que empreender esforços junto ao SIACCO teria
apenas custos envolvidos, não se identificando benefícios decorrentes de sua utilização. Tendo em
vista que os recursos da Agência, financeiros e de pessoal, devem ser alocados de forma eficiente,
maximizando os benefícios deles decorrentes, propõe-se descontinuar o uso do sistema SIACCO, e
desenvolver internamente um repositório (banco de dados) das informações pertinentes dos
principais grupos econômicos. Esse repositório de dados conteria os organogramas com a
composição societária dos grupos, evidenciando os acionistas controladores, que se constitui na
informação de cunho societário de maior relevância, operacionalizando, dessa forma, o contido no
Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle de Empresas Prestadoras
de Serviços de Telecomunicações, aprovada pela Resolução nº 101, de 4 de fevereiro de 1999.
Reforçar-se que tal repositório (banco de dados) com as informações pertinentes dos principais
grupos econômicos, ou seja, aqueles que se enquadrarem nos critérios estabelecidos nos
regulamentos dos serviços de interesse coletivo que obrigam à prévia submissão à Agência das
operações societárias que impliquem transferência do controle societário, seria disponibilizado ao
conjunto de servidores da Anatel, por meio de ferramenta de Business Intelligence (“BI”),
permitindo uma consulta mais simples e direta da composição societária do controle desses grupos
econômicos, com grande economia de custos em relação à atualização do SIACCO. Observação 1:
Esses critérios estabelecidos em regulamentação esparsa da Anatel, tal como o Regulamento do
SCM, aprovado pela Res. nº 614/2013, prevê que deverá ser submetida previamente à Anatel
alteração que possa vir a caracterizar transferência de controle, este apurado nos termos do
Regulamento de Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras
dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 101, de 4 de fevereiro de 1999,
quando as partes envolvidas na operação se enquadrarem nas condições dispostas no art. 88 da Lei
nº 12.529/2011 (art. 34). Observação 2: Existe disposição idêntica nos regulamentos do STFC e do
SeAC. Observação 3: A Lei nº 12.529/2011, que estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência, em seu art. 88, estabelece os critérios de faturamento para submissão ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE das operações que impliquem concentração
econômica.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

A CPOE considerou que as alterações a serem feitas no SIACCO não trariam
benefícios ao tratamento dos subprocessos Realizar Anuência Prévia de Alterações
Societárias e Contratos Sociais e Analisar Estrutura Societária. Foi apresentada
solução alternativa com a criação de repositório de informações relativas às
alterações societárias no Integra, com acesso para toda a Agência. Foi
encaminhado cronograma de implantação da solução, com entrega definitiva
prevista para março de 2019. Há entregas intermediárias das fases previstas. A

06/08/2018
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auditoria passará a acompanhar a implementação do repositório de informações
proposto pela CPOE, iniciando com o prazo de 45 para atualização da situação da
solução.
Providência 5
A CPOE estabeleceu um cronograma com cinco etapas para o desenvolvimento de uma base de
dados societários dos grupos econômicos mais relevantes. A primeira etapa compreende a
identificação dos elementos a serem divulgados e dos grupos econômicos, bem como o
levantamento das informações necessárias a construção da referida base. Para tanto, fixou um
prazo de 90 dias, cujo termo final está previsto para o dia 17.09.2018. Até a data de hoje, esta
CPOE levantou um acervo de informações societárias necessárias à identificação dos acionistas
controladores dos grupos econômicos mais representativos, servindo de base para futura
construção dos organogramas societários dos mesmos (previsto para a Fase 2: construção das
bases de dados societários interna (CPOE), englobando os organogramas com identificação de
acionistas controladores).
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Considerando o prazo informado pela CPOE para atendimento da primeira fase da
construção de sua base de dados (17/09/2018), define-se a data de 01/10/2018 para
solicitação de atualização de informações acerca do andamento da providência
adotada.

01/10/2018

Providência 6
A CPOE tendo por base as informações coletadas na etapa anterior, procedeu à montagem inicial
dos organogramas que comporão o acervo de dados societários em substituição ao SIACCO.
Foram elaborados organogramas (utilizando o MS Excel) para os seguintes Grupos Econômicos:
(a) Telefônica (Vivo); (b) Claro; (c) OI; (d) TIM; (e) Copel/Sercomtel; (f) Algar; (g) Nextel; (h)
Sky Brasil; (i) ALAOF (Cabo/Videomar); e, (j) Datora. Paralelamente, foi realizada, em
19/09/2018, reunião com representante da GIDS, onde se apresentou as necessidades para
disponibilização do novo acervo de informações societárias ao ambiente interno da Anatel. Foi
aventada a possibilidade de se utilizar, para divulgação dos dados, a ferramenta Qlik Sense, o que
será oportunamente avaliado. Além disso, foi também discutido com a GIDS as ações para
descontinuidade do uso do sistema SIACCO pela CPOE.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Foi solicitado à CPOE que fossem encaminhadas as planilhas contendo as análises
das composições societárias da empresas informadas (anexadas ao sistema).
Quanto à reunião realizada com a SGI para implantação de novas soluções de TI,
seu registro se encontra no SEI, documento nº 3295672. Considerando o
andamento das providências tomadas pela CPOE, prorroga-se o atendimento da
recomendação por 45 dias.

04/12/2018

Providência 7
A CPOE após a montagem dos organogramas que comporão o acervo de dados societários em
substituição ao SIACCO, iniciada na etapa anterior, procedeu à atualização das informações
societárias e inserção de informações pertinentes aos Conselhos de Administração das prestadoras
(ou de suas controladoras diretas) com capital aberto. Continua-se a utilizar para montagem dos
organogramas o MS Excel, tendo em vista o disposto no Memorando nº 252/2018/SEI/GIDS/SGI,
de 01/11/2018, SEI nº 3352989, no qual, após avaliar a pertinência da utilização da ferramenta
Qlik Sense para divulgação dos dados, concluiu que a mesma não se mostra adequada para criação
e disponibilização de organogramas. Dessa forma, segundo a GIDS, a opção para “...
disponibilização desses dados seria formatá-los em uma ferramenta própria (MS Excel, por
exemplo) e efetuar sua publicação no Integra e/ou Portal Internet.”. Ante o exposto, já se divulgou
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os referidos dados utilizando-se do Integra. E assim constam no Acervo SCP/CPOE, os dados
societários dos Grupos Econômicos anteriormente selecionados: (a) Telefônica (Vivo); (b) Claro;
(c) OI; (d) TIM; (e) Copel/Sercomtel; (f) Algar; (g) Nextel; (h) Sky Brasil; (i) ALAOF
(Cabo/Videomar); e, (j) Datora. Por fim, compete informar que estamos avaliando em conjunto
com a SGI a utilização do Sistema SIACCO tão somente para dados de radiodifusão, hoje, de
responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Foi verificado que as informações relativas aos grupos econômicos foram
disponibilizadas no Integra da CPOE (planilha anexada ao SAAI), conforme a
solução alternativa proposta pela Gerência em substituição às demandas evolutivas
no SIACCO. Dessa forma, considera-se a recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 25/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
97/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFIS

Assunto:

Avaliação do Processo Administrar Contratos.

Ítem

7.3

Referência

a

Recomendação (02/02/2018)

Classificação

À Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança
Institucional e Serviços - AFIS/SAF que faça constar no
Manual do Sistema de Administração de Veículos SAV, todas as etapas que devem ser efetivadas para que
Administrar
os responsáveis das empresas contratadas para prestação
Contratos
de serviços de transporte realizem os procedimentos
previstos nos termos contratuais e na Portaria Anatel n.º
1.421, de 28/12/2010, no Sistema de Administração de
Veículos.
Providência 1

Destaca-se que já constava da versão anterior do Manual do Sistema de Administração de
Veículos (SAV), os procedimentos para solicitar um veículo pelo sistema SAV, para aprovar uma
SAV, para fazer o direcionamento de transporte, os registros necessários no formulário de SAV
pelo Motorista, a prestação de contas e sua posterior aprovação, opções de cadastramento e
atualização de cadastro de terceirizados e veículos no sistema SAV, relatórios e opções disponíveis
apenas ao gestor do Sistema. Visando facilitar a utilização do sistema pelos diversos usuários, em
especial nas unidades descentralizadas da Anatel, a AFIS providenciou a atualização do Manual do
Sistema de Administração de Veículos (SAV) para versão 5 (SEI nº 2357265), a fim de fazer
constar as ações a serem seguidas para cadastramento de terceirizados no Sistema de Serviços
Gerais (SSG) e nos sistemas SAV e SIS. O manual foi disponibilizado na página inicial do sistema
SAV, no endereço http://integra/SAF/SitePages/Home_AFIS_transporte_de_passageiros.aspx.
Solicita-se que a Auditoria Interna da Anatel avalie a possibilidade de considerar a demanda como
atendida.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

No Manual do Sistema de Administração de veículos – SAV versão 5, foram
detalhadas todas a etapas que devem ser realizadas, no cadastramento de usuários,
necessários para a execução dos procedimentos previsto na Portaria Anatel nº
1.421/2010. Ressalte-se que a AFIS deve dar conhecimento da nova versão do
Manual a todos os responsáveis pela gestão de transporte de passageiros da Anatel.
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Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 25/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
97/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

GR11, GR11AF, SAF

Assunto:

Avaliação do Processo Administrar Contratos.

Ítem

7.4

Referência

Recomendação (02/02/2018)

Classificação

a

À Gerência Regional nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima - GR11 que realize levantamento
das necessidades de manutenção nas instalações da
Gerência Regional e em todas as suas Unidades
Operacionais, a fim de planejar as medidas saneadoras
de forma tempestiva, evitando contratações simultâneas
de um mesmo objeto, observando os princípios da
eficiência e economicidade.

Administrar
Contratos

Providência 1
O levantamento de informações para realização de planejamento das contratações de 2018 já foi
realizado. Em 2018 estamos com Plano de Aquisições em andamento, já cadastrado no sistema
Orçamento, de forma a evitar duplicidade de objetos e dar preferência a processos licitatórios por
meio de pregão eletrônico As dispensas de licitação ocorrerão de forma excepcional para objetos
que precisam ser contratados com brevidade ou necessários para evitar situações de risco à vida e à
saúde das pessoas.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

O Objetivo da recomendação é no sentido de a GR11 criar procedimentos que
identifiquem as necessidades de realização de manutenção preventiva e periódica
em seus bens (bens móveis e imóveis) para que as contratações necessárias para
realização das manutenções possam ser planejadas com a devida antecedência,
observando-se os princípios da eficiência e da economicidade. Nesse sentido, será
conferido prazo adicional de 30 dias para atendimento da recomendação.

07/03/2018

Providência 2
Já estão em andamento a execução do plano de aquisições 2018 que envolvem manutenção das
instalações a fim de conferir eficiência e eficácia as contratações. Seguem os processos em
andamentos: 1) 53587.000302/2017-57 (reforma das instalações da UO113); 2)
53500.028529/2016-99 ( Plano de recuperação das instalações da GR11 em Manaus/AM); 3)
53500.001990/2018-66 (processo de contratação de serviços de manutenção predial, elétrica,
hidráulica e ar condicionado, a ser realizado por Licitação Compartilhada, por meio de Sistema de
Registro de Preços). Assim, esta Gerência tem adotado uma postura voltada ao Planejamento em
atendimento as recomendações, visando corrigir distorções administrativas, facilitar a gestão,
alterar condições indesejáveis para a Administração, remover empecilhos institucionais e assegurar
a viabilização de propostas estratégicas da Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Em que pese a GR11 ter iniciado o plano de aquisições 2018, conforme consta nos
processos 53587.00302/2017-57, 53500.028529/2018-66 e 53500.001990/201866, a recomendação emitida pela Auditoria Interna é no sentido que a GR11 realize
o planejamento das contratações para manutenção de suas instalações e das suas

20/04/2018
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unidades operacionais não somente em 2018, mas para o médio prazo, de modo
que as necessidades de reformas, compras e execução de serviços sejam realizadas
tempestivamente evitando-se contratações simultâneas de um mesmo objeto. Desse
modo, será conferido prazo adicional de 30 dias para nova manifestação.
Providência 3
A GR11 tem realizado o planejamento das contratações para manutenção de suas instalações e das
suas unidades operacionais para o médio prazo, de modo que as necessidades de reformas,
compras e execução de serviços estão sendo realizadas com a maior eficiência e eficácia possível,
dado o enorme passivo herdado, como se pode observar no documento SEI nº 2577138, e o
reduzido quadro de servidores. Desde janeiro de 2017, sob gerência de novo servidor, a GR11 não
incorreu em contratações simultâneas de um mesmo objeto. Diversas contratações urgentes e
necessárias foram realizadas, contemplando desde contratação de manutenção de cabos e da
subestação de energia da GR11 (Processo 53578.000670/2017-12) até a recente contratação de
limpeza e conservação (Processo 53578.000297/2017-91), já que o contrato anterior não pode ser
renovado. Outros serviços estão em fase final de contratação, como o serviço de transporte,
incluindo veículos e motoristas para a Anatel no Amazonas, no Acre e em Rondônia, que se
encontra com o pregão em andamento (Processo 53578.000034/2017-82). Importante frisar que as
contratações citadas só foram necessárias porque não foram contratadas anteriormente ou porque
não puderam ser renovadas por problemas que a GR11 poderia ter evitado. Além de eficiência e
eficácia, a GR11 tem tentado ser efetiva em suas ações, transformando a situação em que se
encontrava esta gerência até o fim de 2016. Isso pode ser comprovado com a mudança de sede da
UO11.2 (ocorrida em dezembro de 2016, quando o atual gerente da GR11 era gerente da UO11.2,
registrada nos Processos 53584.000058/2016-71 e 53584.000067/2016-62) e com a mudança de
sede da UO11.1 (ocorrida em dezembro de 2017, registrada no Processo 53581.000168/2017-44).
Com as duas mudanças de sede, ambas para imóveis condominiais, houve grande redução de
despesas e diversos serviços deixaram de ser contratados pela GR11, como segurança, limpeza e
conservação, manutenção predial, manutenção de condicionadores de ar, manutenção elétrica,
portaria, entre outros, pois já são providos pelos condomínios. Isso fez com que a quantidade de
processos de contratações necessários caísse significativamente e a quantidade de trabalho para
que esses serviços fossem fiscalizados, geridos, pagos, renovados, repactuados ou reajustados
também diminuísse significativamente. Tal atitude permitiu que os servidores da Anatel se
dedicassem às atividades relacionadas à missão institucional da Anatel, não às atividades que as
suportam. Para o caso da sede da GR11, o mesmo tem sido buscado, como registrado no Processo
3578.000665/2017-00, que, se obtiver sucesso, transformará para muito melhor a realidade da
Anatel no Amazonas. Esses cenários de mudança são necessários em razão do reduzido orçamento
para a Anatel e do reduzido quadro de servidores da GR11, que será ainda mais diminuído com as
aposentadorias de possivelmente 1/3 de seus servidores em 2019. Como já relatado anteriormente,
estão em andamento processos relacionados à reforma da UO11.3, plano de recuperação da
agência e manutenção predial, elétrica, hidráulica e ar condicionado. Em relação ao Processo
53587.000302/2017-57, da Reforma da UO11.3, consta um cronograma no documento SEI
1662784, que será todo revisto. Ocorre que estamos na fase de planejamento desse serviço,
realizando estudos preliminares para realização do termo de referência. Não se trata de um
processo a ser executado apenas em 2018, mas constará nos planejamentos subsequentes todas as
fases de licitação do projeto, licitação da reforma e fiscalização do contrato, até sua entrega
definitiva. Quanto ao Plano de recuperação da Anatel, registrado no Processo 53500.012301/201849, de responsabilidade da AFIS, esta encaminhou um cronograma preliminar que consta no SEI
2620385. O Plano de Aquisições e Contratações de toda a Agência, que incluem as demandas da
GR11, está registrado no Processo 53500.076829/2017-65 e está sob responsabilidade da SAF. O
Plano está pensado não apenas para 2018, mas o futuro dessa agência, conforme Planejamento
Estratégico. Além disso, o Plano Operacional da SAF 2018 por ser acessado no documento SEI nº
2523059. Todo citado demonstra que existe um planejamento para as ações da GR11, ao menos
após janeiro de 2017, e cada ação tomada faz parte desse planejamento, visando não apenas
eficiência, efetividade e legalidade nas contratações, mas tentando também ser eficaz e mudar a
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realidade vivida pela GR11 e suas UOs. O planejamento será tão melhor quanto mais tempo se
puder dedicar a ele, o que acontecerá quando serviços essenciais, que até então não estavam
disponíveis para a GR11 e suas UOs, já tiverem sido todos contratados. A Matriz de Eisenhower
pode demonstrar bem a situação experimentada pela GR11. Estamos progredindo do Urgente e
Importante para o Não-Urgente e Importante, ou seja, saindo de “crises e incêndios” para
“estratégias e ações planejadas”. Isso requer tempo e o necessário para isso está sendo realizado.
Ou seja, a visão de médio e longo prazo da GR11 existe e contempla a atuação não só da GR11,
mas envolve a SFI, a SAF, o Conselho Diretor e a Presidência da Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Em que pese à indicação e a verificação da existência de previsão das contratações
para manutenção nas instalações da Sede e das Unidades Operacionais da GR11,
contidas no Processo SEI n.º 53500.076829/2017-65, no qual consta o Plano de
Aquisição e Contratação, para verificar a implementação da recomendação a GR11
deve encaminhar/indicar os cronogramas a serem executados para cada uma de
suas contratações previstas no Plano de Aquisição e Contratação. Recomendação
em andamento.

23/05/2018

Providência 4
O Plano de Aquisição e Contratação da Anatel para o exercício de 2018 (PAqC-2018) (SEI nº
2467084), aprovado pela Portaria nº 364 (SEI nº 2467010), de 02/03/2018, publicada no Boletim
de Serviço Eletrônico em 20/04/2018 e assinada por todos os superintendentes e chefes de
assessorias da Anatel, é o Plano de Aquisições e Contratações de toda a Agência Nacional de
Telecomunicações, que inclui o Plano de Aquisições e Contratações da GR11 e UOs subordinadas.
O acompanhamento da execução das contratações e aquisições constantes no PAqC-2018 é
realizado por um grupo de trabalho denominado “GT EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2018”,
cujo coordenador é servidor da PRPE, como fica demonstrado em todo o Processo SEI nº
53500.076829/2017-65. Documento elucidativo do orçamento 2018 da Anatel, do PAqC-2018
acompanhamento da execução do PAqC-2018 é a Apresentação PAqC 2018 (SEI nº 2466947).
Orientações para execução do PAqC-2018 são expedidas pela Superintendência de Administração
e Finanças para toda a Anatel, não só a GR11, no Processo SEI nº 53500.016260/2018-60, como
demonstra o Memorando-Circular nº 3/2018/SEI/SAF (SEI nº 2673012) e o Memorando-Circular
nº 2/2018/SEI/AFCA1/AFCA/SAF (SEI nº 2709537). Duas principais ferramentas têm sido
utilizadas no âmbito da Anatel, não só da GR11, para o acompanhamento da execução do PAqC2018. São elas: 1. Planilha para acompanhamento de cada contratação prevista no PAqC-2018,
disponível no Integra da SAF no endereço http://integra/SAF/Lists/Plano%20de%20Aquisies%
20e%20Contrataes/AllItems.aspx, com informações como Órgão, Situação Contrato, Atividade,
Código Tema, Tema, Tema:Descrição, Item, Objeto, Detalhamento do Objeto, Contrato,
Expectativa da Assinatura do Contrato , Valor LOA, Valor Execução 2018, PDTI, Essencialidade
e Complexidade da Contratação; 2. Pontos de Controle utilizados nos processos de aquisições e
contratações no SEI, permitindo a geração de relatórios a partir do sistema. Entres os Pontos de
Controle para utilização nos processos de aquisições e contratações no SEI podem-se citar:
Aquisição: 1 Elaboração de Documentos Planejamento, Aquisição: 2 Elaboração de Minuta de TR,
Aquisição: 3 Elaboração de Pesquisa de Mercado, Aquisição: 4 Orçamento, Aquisição: 5
Apreciação Autoridade Competente, Aquisição: 6 Elaboração Minuta de Edital e Anexos,
Aquisição: 7 Análise da PFE, Aquisição: 8 Aval. Parecer PFE/Ajustes Documentos, Aquisição: 9
Edital Publicado, Aquisição: 10 Análise Pedido Esclarec./Impugn., Aquisição: 11 Reanálise da
PFE (Alteração Edital), Aquisição: 12 Edital Republicado, Aquisição: 13 Sessão Pública,
Aquisição: 14 Razões/Contrarrazões de Recurso, Aquisição: 15 Decisão do Recurso, Aquisição:
16 Pregão Homologado, Aquisição: 17 Resultado Publicado, Aquisição: 18 Forn. Convocado
Assinatura Contrato, Aquisição: 19 Contrato Assinado. Orientações gerais sobre aquisições e
contratações são disponibilizadas pela Gerência de Aquisições e Contratos em sua página no
Integra, sendo que a duração típica de cada etapa dos diversos tipos de processos de aquisições e
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contratações podem ser acessados no endereço
http://integra/SAF/SitePages/AFCA_Aquisicoes_Prazos.aspx. Especificamente no âmbito da
GR11, o Processo 53578.000290/2018-51 foi instaurado para planejamento e acompanhamento da
execução das aquisições e contratações de 2018. Por meio da Portaria nº 680 (SEI nº 2670471), de
27/04/2018, publicada Boletim de Serviço Eletrônico em 30/04/2018, foram designados servidores
responsáveis pela gestão e execução do planejamento de aquisições de 2018 da GR11. No
Processo 53578.000290/2018-51 são incluídos, periodicamente, documentos com a situação
atualizada das aquisições e contratações da GR11, com informações como Objeto, Unidade
Requisitante, Responsável gerenciador, Prioridade, Responsável pela execução, Situação atual,
Processo SEI, Observações e Prazo para atendimento. Diante de todo o exposto, fica claro que é
possível o acompanhamento da execução das aquisições e contratações da Anatel, incluindo as da
GR11, pela Auditoria, pelo GT EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2018, pelo CD, pelo GPR, pela
SUE, pela SAF, pela GR11 ou por qualquer outro órgão interessado nesse acompanhamento.
Assim, entende-se como atendida esta recomendação da Auditoria.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Conforme informações inseridas na providência n.º 4 pela área gestora, e após
análise do Processo SEI n.º 53578.000290/2018-51, verifica-se que a GR11
realizou o levantamento das suas necessidades de contratações/manutenções. No
levantamento realizado, consta cronograma das contratações, unidade requisitante,
responsáveis e a situação que a contratação se encontra, dessa forma, e sem
prejuízo de análise futura pela Auditoria da execução do cronograma, a
recomendação foi atendida.

Relatório de Auditoria: 25/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
97/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

GR11, GR11FI1, GR11AF, SAF

Assunto:

Avaliação do Processo Administrar Contratos.

Ítem

7.4

Referência

b

Recomendação (02/02/2018)
À Gerência Regional nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima - GR11 que providencie os
cadastros necessários ao funcionário responsável da
contratada pela inserção dos dados no Sistema de
Administração de Veículos para que os controles
previstos no Contrato n.º 76/2016 e na Portaria Anatel
nº 1.421 de 28/12/2010 sejam efetivados.

Classificação

Administrar
Contratos

Providência 1
Os funcionários da contratada já foram cadastrados e possuem acesso à rede da Anatel. No
entanto, mesmo após diversas solicitações da liberação do acesso dos mesmos ao SAV, essa
liberação ainda não ocorreu. As solicitações foram direcionadas ao servidor responsável na AFIS5,
como já informado durante a auditoria, que é a área responsável pelo sistema SAV.
Análise da Equipe Auditoria 1
Conforme descrito no item 5.2.60 do Relatório nº 25/2017/AUD a falta de acesso
ao Sistema SAV ao funcionário da Contratada ocorre em virtude de falhas na
permissão do funcionário ao Sistema Interativo, conforme informado pela
Gerência de Planejamento, Operação e Manutenção de Redes – GIMR. Nesse
sentindo, a Auditoria Interna concederá prazo adicional de 15 dias à GR11 para

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

Prazo
22/02/2018

4/2/2019

Página 77 de 90

atendimento da recomendação.
Providência 2
A recomendação foi atendida no dia 21/02/2018 com o cadastro do motorista WALCINEY
SOARES PEREIRA no sistema de Recursos Humanos - SARH. Tal providência permitiu que o
mesmo pudesse ter acesso ao SAV e assim fazer o controle eletrônico das solicitações de veículos.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A Equipe de Auditoria analisou algumas Solicitações de Deslocamentos na GR11
02/04/2018
e não verificou registros realizados pelo motorista ou preposto da Contratada,
conforme definido no item 23.3.2, h, do Termo de Referência anexo ao Edital nº
6/2016 e conforme as orientações contida no manual do sistema de adminitração
de veículos - SAV, constante em
http://integra/SAF/SiteAssets/SitePages/Home_AFIS_transporte_de_passageiros/Manual%
20Sistema%20SAV%20v5.pdf. Desse modo, será conferido prazo adicional de 30
dias para nova manifestação.
Providência 3
A recomendação foi atendida e o motorista WALCINEY SOARES PEREIRA já possui o cadastro
e os acessos necessários para inserção de dados no SAV. O mesmo pode ser constatado com as
prestações de contas no SAV nas solicitações de número 18/0000021 e 18/0000025.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Conforme consulta realizada no Sistema de Administração de Veículos - SAV,
verifica-se que o funcionário da contratada responsável pela inserção dos dados já
possui acesso regular ao sistema, como demonstra as solicitações de viagens n.º
18/0000021 e n.º 18/0000025. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 25/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
97/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

GR11, GR11AF, SAF

Assunto:

Avaliação do Processo Administrar Contratos

Ítem

7.4

Referência

c

Recomendação (02/02/2018)

Classificação

À Gerência Regional nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima - GR11 que observe as disposições
contidas nas normas tributárias previdenciárias nos
Administrar
contratos de prestação de serviços com mão de obra sob
Contratos
sua responsabilidade, de modo que as retenções e
recolhimentos da contribuição previdenciária sejam
feitos em conformidade com a legislação sobre o tema.
Providência 1

Ainda não foi executado nenhum pagamento de Nota Fiscal da contratada após as recomendações
da AUD. Quando do pagamento das Notas, as retenções e recolhimento recolhimentos da
contribuição previdenciária serão feitos em conformidade com a legislação sobre o tema.
Análise da Equipe Auditoria 1
Tendo em vista as informações da GR11, será conferido prazo adicional de 60
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dias, quando a Auditoria Interna analisará a conformidade do procedimento de
retenção e recolhimento da contribuição previdenciária.
Providência 2
No dia 27/02/2018 a Anatel notificou à ACB Locadora de veículos a respeito da demanda em
questão, conforme pode-se comprovar através do documento SEI 2581047. Nova cobrança foi
realizada pela a Anatel à ACB Locadora de veículos no dia 27/03/2018 conforme pode-se
comprovar através do documento SEI 2580967. Em 02/04/2018 a ACB Locadora de veículos
informou que está providenciando as informações conforme pode-se comprovar através do
documento SEI 2591686. Em 05/04/2018 foi estipulado prazo final à ACB Locadora de veículos
para que apresentasse as informações requeridas conforme documento SEI 2585615. Vale destacar
que além dos documentos em questão o gestor do contrato entrou em contato diversas vezes com a
ACB Locadora para solicitar providências quanto ao andamento da demanda. A mesma não
apresentou qualquer recusa em apresentar as informações mas alegou que por se tratar de algo
novo para a empresa, uma vez que tal solicitação nunca havia sido feita, estava encontrando
dificuldades operacionais juntamente com o seu escritório de contabilidade para atender tal
demanda. Mas que continuavam empenhados em solucionar.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Conforme conteúdo da providência n.º 2, e após análise da documentação indicada,
verifica-se que a Gerência Regional ainda não conseguiu realizar os ajustes
necessários para atender a recomendação. Recomendação em andamento.

11/05/2018

Providência 3
Recomendação atendida conforme se verifica nos documentos SEI 2636617, 2636628, 2636638,
2636649, 2636716, 2636732, 2636745, 2636767, 2636785, 2636981, 2637000, 2637021, 2637033
e 2637046. Para os demais contratos, a recomendação tem sido observada mas não foram
encontrados outros equívocos até o momento.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Após verificar a documentação indicada pela área gestora na providência n.º 3, é
possível identificar a emissão por parte da contratada de Cartas de Correção
discriminando os valores da prestação dos serviços, do valor retido de
Contribuição Previdenciária e dos valores dos materiais, relativo aos pagamentos
realizados pela Anatel durante a vigência do Contrato GR11FI1 n.º 76/2016. Para
as demais contratações a área gestora afirmou que a recomendação será observada,
entretanto não foram indicados pagamentos que pudessem demonstrar a adoção da
recomendação. Dessa forma, a Auditoria Interna continuará com o
acompanhamento da recomendação até que seja realizado pagamento que
comprove o seu atendimento, devendo o gestor encaminhar os números dos
documentos do SEI para verificação. Recomendação em andamento.

15/06/2018

Providência 4
A recomendação já vem sendo observada nos pagamentos de processos de terceirização, por
exemplo: 53578.000270/2018-80 (relacionado a lista de pagamentos de limpeza em
53578.000360/2018-71 e 53578.000503/2018-44), bem como no processo da Dandy Veículos
( Processo 53578.000265/2016-13 - com relacionamento de todos os processos de pagamento).
Ainda consta o Informe nº 89/2018/SEI/GR11AF/GR11/SFI (2SEI nº 741532) no processo
53578.000350/2018-35 em que a GR11AF fez toda análise das correções do contrato com a ACB
e ainda corrigiu todas as diferenças que haviam sido apontadas nas cartas de correção e que foram
recomendados por essa auditoria.
Análise da Equipe Auditoria 4
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Conforme indicação das evidências inseridas pela área gestora na providência 4,
verificou-se que as retenções realizadas em pagamentos recentes às contratadas
para execução de serviços, atendem a legislação que rege o tema, mais
especificamente quanto a retenção do INSS, conforme previsto na Instrução
Normativa RFB n.º 971, de 13/11/2009, que foi o objeto da recomendação da
Auditoria Interna. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 25/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
97/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

GR11, GR11FI1, GR11AF, SAF

Assunto:

Avaliação do Processo Administrar Contratos.

Ítem

7.4

Referência

Recomendação (02/02/2018)

Classificação

d

À Gerência Regional nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima - GR11 que notifique a Contratada
para sanar a falta de informações nas notas fiscais
relativas a todos os meses de prestação dos serviços.
Caso a Contratada não realize a regularização, recalcule
e recolha os valores da Contribuição Previdenciária,
conforme dispõe o Parágrafo único do art. 123 da
Instrução Normativa nº 971/2009, durante todo o
período da vigência do contrato.

Administrar
Contratos

Providência 1
Durante a auditoria já foi solicitado por meio do Ofício n.º 132/2017/SEI/GR11FI1/GR11/SFIANATEL (SEI 2134076) que a contratada providenciasse as informações necessárias nas notas
fiscais vindouras. O cumprimento do solicitado pode ser observado na NFS-e 848 (SEI 2282435).
A respeito da correção das notas enviadas anteriormente à solicitação do Ofício n.º 132, será
solicitada a correção pela contratada.
Análise da Equipe Auditoria 1
Verificou-se que nas Notas Fiscais nº 848 (competência dez/2017) e nº 7
(competência jan/2018) foram discriminados os valores dos serviços e dos
materiais utilizados na execução do Contrato, conforme disciplina o art. 122 da
Instrução Normativa RFB nº 971/2009. Considerando a resposta da GR11, que
será providenciado junto à contratada as correções das notas fiscais emitidas
anteriormente ao Ofício nº 132/2017, será conferido prazo adicional de 30 dias
para atendimento da recomendação.

Prazo
06/03/2018

Providência 2
Para a auditoria referente às faturas anteriores vale destacar que foi solicitado da contratada no email do dia 27/02/2018. A contratada está providenciando conforme contatos telefônicos. Foi
solicitado a confecção de carta de correção referente às notas fiscais do período de 10/2016 a
12/2017 corrigindo o objeto, destacando o que é serviço e o que é material, de acordo com o que
ocorreu com a nota referente ao mês de janeiro de 2018, para fim de recálculo do INSS.
Análise da Equipe Auditoria 2
Tendo em vista a resposta da GR11, constante na providência 2, será conferido
prazo de 30 dias para nova manifestação.
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Providência 3
No dia 27/02/2018 a Anatel notificou à ACB Locadora de veículos a respeito da demanda em
questão, conforme pode-se comprovar através do documento SEI 2581047. Nova cobrança foi
realizada pela a Anatel à ACB Locadora de veículos no dia 27/03/2018 conforme pode-se
comprovar através do documento SEI 2580967. Em 02/04/2018 a ACB Locadora de veículos
informou que está providenciando as informações conforme pode-se comprovar através do
documento SEI 2591686. Em 05/04/2018 foi estipulado prazo final à ACB Locadora de veículos
para que apresentasse as informações requeridas conforme documento SEI 2585615. Vale destacar
que além dos documentos em questão o gestor do contrato entrou em contato diversas vezes com a
ACB Locadora para solicitar providências quanto ao andamento da demanda. A mesma não
apresentou qualquer recusa em apresentar as informações mas alegou que por se tratar de algo
novo para a empresa, uma vez que tal solicitação nunca havia sido feita, estava encontrando
dificuldades operacionais juntamente com o seu escritório de contabilidade para atender tal
demanda. Mas que continuavam empenhados em solucionar conforme pode-se comprovar através
do documento SEI 2597138.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Conforme conteúdo da providência n.º 3, e após análise da documentação indicada,
verifica-se que a Gerência Regional ainda não realizou todos os ajustes necessários
para atender a recomendação. Recomendação em andamento.

11/05/2018

Providência 4
Recomendação atendida conforme se verifica nos documentos SEI: 2636617 2636628 2636638
2636649 2636716 2636732 2636745 2636767 2636785 2636981 2637000 2637021 2637033
2637046.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Após verificar a documentação indicada pela área gestora na providência n.º 4, é
possível identificar a emissão por parte da contratada de Cartas de Correção
discriminando os valores da prestação dos serviços, do valor retido de
Contribuição Previdenciária e dos valores dos materiais, relativo aos pagamentos
realizados pela Anatel durante a vigência do Contrato GR11FI1 n.º 76/2016,
retificando as informações das notas fiscais para ajustar ao disposto na Instrução
Normativa nº 971/2009. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 25/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
97/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

GR11, GR11FI1, SAF

Assunto:

Avaliação do Processo Administrar Contratos.

Ítem

7.4

Referência

Recomendação (02/02/2018)

Classificação

e

À Gerência Regional nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima - GR11 que providencie as folhas
de frequência dos funcionários alocados no Contrato n.º
76/2016 desde o início da prestação dos serviços,
verifique se houve ocorrências de hora extras, e se for o
caso, comunique o fato à Contratada para efetuar os
ajustes nos pagamento e no recolhimento do INSS e
FGTS.

Administrar
Contratos

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp
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Providência 1
As folhas de frequência dos funcionários da contratada já estão sendo verificadas desde agosto de
2017. Já foram solicitadas as folhas de frequência relativas aos meses anteriores de prestação do
serviço e a Anatel aguarda o envio pela contratada.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a resposta da GR11 será conferido prazo adicional de 30 dias para
atendimento da recomendação.

06/03/2018

Providência 2
A recomendação foi atendida no dia 05/03/2018 com a inserção das folhas de ponto dos motoristas
nos processos de pagamentos desde o início da prestação dos serviços.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Consta nos processos de pagamento as folhas de ponto dos motoristas alocados no
Contrato nº 76/2016. Contudo, não há evidências (planilhas ou outro documento)
que comprove a verificação de ocorrências de horas extras e intervalos
interjornadas, por parte da fiscalização do contrato. Cumpre informar que o
objetivo da recomendação é que seja observado, na fiscalização contratual, o
disposto na Instrução Normativa nº 5/2017 em especial o 10.3 do anexo VIII- B.
Nesse sentido, será conferido prazo adicional de 30 dias para nova manifestação.

09/04/2018

Providência 3
A ocorrência de horas extras dos motoristas é acompanhado e cobrado pelo gestor do contrato
conforme se pode comprovar nos pagamentos dos meses de outubro e novembro de 2017. Das
vezes que foram constatadas a ocorrência de horas extras as mesmas foram devidamente cobradas
da prestadora, conforme documentos SEI 2147254 e 2534976, e a mesma realizou o devido
ressarcimento aos funcionários conforme consta nos documentos SEI 2147927 e 2211536. Nos
demais meses de prestação do serviço não foi constatada a ocorrência de horas extras.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Conforme documentação referenciada no SEI, na providência n.º 3, foi constatada
a verificação das horas extras por parte da fiscalização do contrato, desse modo a
recomendação foi atendida.

Relatório de Auditoria: 25/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
97/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

GR11, GR11AF, SAF

Assunto:

Avaliação do Processo Administrar Contratos.

Ítem

7.4

Referência

f

Recomendação (02/02/2018)
À Gerência Regional nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima - GR11 que adote as medidas
necessárias para que toda a documentação descrita no
Anexo VIII-B da Instrução Normativa n.º 5/2017 e nos
termos contratuais seja apresentada pelas empresas
contratadas.

Classificação

Administrar
Contratos

Providência 1
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Da documentação relacionada na Constatação 5 (a parir do item 5.2.101. do Relatório), apenas os
exames admissionais ainda não foram juntados aos autos. Os exames serão solicitados para a
contratada.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

O Objetivo da recomendação é no sentido de a GR11 criar mecanismos ou
procedimentos que garantam que toda a documentação exigida no Anexo VII-B da
Instrução Normativa n.º 5/2017 e nos termos contratuais seja apresentadas pelas
contratadas e constem nos processos de acompanhamento contratual. O alcance da
recomendação é para todos os contratos vigentes e vindouros que essa Gerência
vier celebrar. Nesse sentido, será conferido prazo adicional de 30 dias para
atendimento da recomendação.

06/03/2018

Providência 2
Os exames admissionais dos motoristas vale destacar que um dos exames já se encontra no
processo SEI 53578.001070/2016-82 no documento (2417450). A contratada informa que fará a
providência de informação dos demais exames admissionais.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Conforme descrito na Analise AUD1, o objetivo da recomendação é que a GR11
crie mecanismos ou procedimentos que garantam que toda a documentação exigida
no Anexo VII-B da Instrução Normativa n.º 5/2017 e nos termos contratuais seja
apresentadas pelas contratadas e constem nos processos de acompanhamento
contratual. Ressalte-se que o alcance da recomendação é para todos os contratos
vigentes e vindouros que essa Gerência vier celebrar. Desse modo, será conferido
prazo adicional de 30 dias para nova manifestação.

09/04/2018

Providência 3
Quanto aos mecanismos ou procedimentos que garantam que toda a documentação exigida no
Anexo VIII-B da Instrução Normativa n.º 5/2017 e nos termos contratuais seja apresentadas pelas
contratadas a GR11 tem tomado as seguintes providências: 1) Após encerramento do processo
licitatório, ocorre reunião com os fiscais para expor todo o rito de fiscalização e apresentação do
instrumento contratual. 2) Ao iniciar os serviços, abertura de processo no SEI de acompanhamento
de execução contratual com a ata da reunião, documentos relacionados a contratação ( Termo de
Referência, Contrato, planilhas, CCTs se for o caso de serviços com mão de obra, Instrução
Normativa nº 05/MPDG de 2017, etc). 3) Quanto a fiscalização os fiscais são orientados a
seguirem todo o rito contratual, tais como: fiscalização inicial com registro de toda documentação
necessária, fiscalização mensal, fiscalização procedimental , fiscalização diária e por amostragem.
4) Os agentes fiscalizadores da GR11 estão sendo convidados a realizarem capacitação continua
devido as mutações que a legislação correlata sofre em determinado tempo. Em relação a
capacitação de agentes fiscalizadores, a GR11 convocou para dos dias 11 a 13 de abril de 2018,
que gerentes e servidores de Unidades Operacionais fossem treinados pelos servidores do
GR11AF quanto a procedimentos uniformes de fiscalização de contratos.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Em virtude de todas as ações para sedimentar as rotinas para atender o Anexo VIIIB da Instrução Normativa n.º 5/2017 ainda não terem ocorrido, e após contato
telefônico com a GR11, a recomendação continuará sendo acompanhada pela
Auditoria Interna. Recomendação em andamento.

10/05/2018

Providência 4
Quanto as recomendações as ações do Anexo VIII-B da Instrução Normativa n.º 5/2017 temos a
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apresentar: 1) O contrato nº 28/2018 de serviços de limpeza foi instruído na execução com a
abertura do Processo 53578.000270/2018-80 contendo incialmente orientações aos agentes
fiscalizadores e recomendação para lerem os documentos relacionados a contratação: Edital,
Contrato e Termo de Referência. Estão nesse processo toda documentação que atende a
fiscalização inicial, de rotina, procedimental desse contrato. 2) Quanto a orientação dos agentes
fiscalizadores, foi realizado uma reunião técnica em Abril , que consta no processo
53578.000289/2018-26. 3) Foi criada uma metodologia de trabalho nas contratações que será
acompanhado durante todo ano, que consta no processo 53578.000290/2018-51. Adicionalmente,
esta Gerência tem solicitado vários processos a AFPE para capacitação de servidores ligados a
contratação e fiscalização. Até o momento não obtivemos êxito, mas os pedidos estão registrados
nos processos 53578.000214/2018-45 e 53578.000211/2018-10. Recebemos uma solicitação da
AFPE para indicar participantes para curso “in company”, mas no máximo 3 servidores da GR11 e
UOs poderiam participar, o que não nos atende neste momento. Solicitamos a AFPE por meio de
e-mail que consta no processo 53578.000376/2018-83 a possibilidade de contratarmos curso in
company em Manaus/AM, que apresenta custos bem mais baixos que enviar nossos servidores a
Brasília/DF. Isso porque atenderíamos 100% da nossa demanda de capacitação em fiscalização de
contratos e gastaríamos menos recursos orçamentários e financeiros. Porém, conforme consta no
processo, não recebemos uma resposta aprovando a contratação. Temos trabalhado para capacitar
nossos fiscais, criação de rotinas, procedimento que atendam às leis e às normas, mas dependemos
de aprovação de outras gerências da Anatel para projetos prioritários na área de contratação de
capacitação para nossos servidores.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Conforme informações inseridas na Providência 4 e após análise dos Processos
SEI n.º 53578.000270/2018-80, n.º 53578.000289/2018-26 e n.º
53578.000290/2018-51, verifica-se que a GR11, instruiu a execução do Contrato
n.º 28/2018, atendendo os requisitos exigidos pelo Anexo VIII-B da IN n.º 5/2017,
realizou reunião técnica com os servidores das Unidades Operacionais da Gerência
Regional e implementou metodologia de trabalho quanto a execução do
Planejamento Anual de Aquisições de 2018. Diante das providências adotadas a
recomendação foi atendida, sem prejuízo, no entanto, de que em próximas
avaliações da execução dos contratos da GR11 pela Auditoria Interna, a adoção
dos procedimentos seja verificada em outras contratações. Recomenda atendida.

Relatório de Auditoria: 26/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SCP, CPAE

Assunto:

Processo Gerir Tarifas e Preços.

Ítem

7.1

Memorando de Referência:
99/2017/SEI/AUD

Referência

Recomendação (02/02/2018)

Classificação

a

Formalize os procedimentos operacionais, descrevendo
as atividades e rotinas a serem executadas pela área na
condução dos subprocessos de Revisão e Reajuste de
Tarifas.

Gerir
Tarifas e
Preços

Providência 1
Conforme Relatório Auditoria nº 26/2017, seguem os procedimentos operacionais de Revisão
Tarifária e Reajuste Tarifário conforme anexo.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Apesar de a área auditada ter formalizado por meio de Instruções de Trabalho seus

01/03/2017
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procedimentos operacionais (conforme documentos anexados), a fim de orientar
seus membros da equipe na consecução dos objetivos propostos pelo processo, não
foi informado o meio de publicização destas instruções com o intuito de dar acesso
aos servidores envolvidos (Ex. Portaria, Repositório de Informações da área, etc.).
É fundamental que todos os servidores saibam onde buscar tais informações, sejam
eles já lotados na CPAE ou novos entrantes a serem lotados na área.
Providência 2
Em atendimento a demanda contida em AUD1, informamos que as Instruções de Trabalho ficarão
acessíveis a todos os servidores da CPAE, em pasta específica no servidor Integra, no seguinte
caminho: V:\CPAE Documentos\CPAE\CPAE 2018\P_2018_109C_ Reajuste
Tarifário\INSTRUÇÃO DE TRABALHO Desta forma, não somente os servidores da CPAE, mas
também de toda a Superintendência poderão acessar o procedimento para a realização do reajuste e
da revisão tarifária
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

De acordo com os novos esclarecimentos prestados pela área, descritas na resposta
da “Providência 2” acima, bem como a análise dos documentos juntados como
anexo à resposta, e, ainda, a verificação do link compartilhado com esta AUD,
evidenciou-se que foram formalizados os procedimentos operacionais a serem
executados pela CPAE em relação aos subprocessos de Revisão e Reajuste de
Tarifas. Ainda, verificou-se que tais procedimentos foram disponibilizados aos
servidores daquela Gerência por meio de compartilhamento de arquivos no sistema
Integra. Desta forma, evidencia-se o atendimento da recomendação em comento.

Relatório de Auditoria: 26/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SCP, CPAE

Assunto:

Processo Gerir Tarifas e Preços.

Ítem

7.1

Memorando de Referência:
99/2017/SEI/AUD

Referência

Recomendação (02/02/2018)

Classificação

b

Com base nos fluxogramas que virão a ser aprovados
para os subprocesso de Revisão e Reajuste de Tarifas,
formalize os prazos para cada uma de suas etapas e para
a conclusão dos processos físicos, estabelecendo
método(s) de controle que monitore(m) a duração destes
prazos.

Gerir
Tarifas e
Preços

Providência 1
Conforme especificado no Relatório de Auditoria 26/2017, foi inserida a planilha de controle de
´porocessos
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Não ficou claro qual será o prazo de início do controle (será iniciado somente com
novos processos abertos e seguintes ou será inserida uma base de dados para todos
os processos?). Não ficaram configurados os prazos médios para cada uma das
fases internas do processo, bem como seu prazo final (informar com base nos
fluxograma a serem aprovados pelo escritório de projetos). Recomendação em
andamento.

02/03/2018

Providência 2
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Em relação a demanda contida na AUD01, informamos que os prazos serão contados a partir da
instauração de novos processos de Reajuste e Revisão Tarifária. Ou seja, o controle da planilha
será realizado para processos abertos a partir de hoje. O arquivo foi atualizado com os prazos
médios estabelecidos pelo Escritório de Projetos para o processo de reajuste tarifário e de revisão
tarifária. Salienta-se que os prazos definidos pelo Escritório de Projetos estão em DIAS UTEIS, ou
seja, dias de efetivo trabalho sobre determinada ação, enquanto que os prazos de trâmite da
CPAE/SCP estão em DIAS CORRIDOS conforme registros no SEI. A Planilha de controle está
disponível no endereço abaixo. Em anexo segue a planilha atualizada. V:\CPAE
Documentos\CPAE\CPAE 2018\P_2018_109C_ Reajuste Tarifário\INSTRUÇÃO DE
TRABALHO
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

De acordo com os novos esclarecimentos prestados pela área, bem como com
análise da planilha desenvolvida e anexada em sua resposta, ficaram evidenciados
a formalização e o método de controle estabelecido com o intuito de monitorar a
duração dos prazos dos subprocessos de Revisão e Reajuste de Tarifas. Fica
consignado que a avaliação da eficiência e da efetividade do método adotado pela
Gerência de Acompanhamento Econômico da Prestação será alvo de novo de
trabalho de auditoria a ser realizado em momento futuro oportuno.

Relatório de Auditoria: 27/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. nº 110/2017/AUD (SEI
2266555)

Órgão Responsável:

SRC, RCIC

Assunto:

Avaliação dos controles internos do processo Coordenar e Realizar
Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida.

Ítem

7.1

Referência

a

Recomendação (02/02/2018)
Que, quando da revisão do Manual de Aplicação de
Pesquisa, altere o conteúdo do item 7.3 de forma que
somente a Anatel possa enviar os dados da pesquisa de
satisfação e qualidade percebida às prestadoras de
serviços de telecomunicações após análise e validação
dos dados obtidos.

Classificação

Coordenar e
Realizar
Pesquisa

Providência 1
A recomendação foi endereçada na alteração do Manual de Aplicação da Pesquisa para Aferição
do Grau de Satisfação e da Qualidade Percebida Junto aos Usuários de Serviços de
Telecomunicações, aprovada pelo Despacho Decisório Nº 2/2018/SEI/PRRE/SPR, na forma do
SEI nº 2350051. O Item 7.3 passou a ser item 8.3, com a seguinte redação: Os dados da pesquisa
previstos nos subitens A a G do item 8.1 e os seus resultados podem ser enviados pela Anatel às
prestadoras participantes, de forma que estas recebam tão somente os seus próprios dados, sem que
seja dado conhecimento às demais prestadoras dos resultados umas das outras.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando que foi realizada a alteração do item 7.3 do Manual de Aplicação de
Pesquisa, com redação contemplando a recomendação feita, e que o referido
Manual foi aprovado pela SRC e pela SPR por meio do Despacho Decisório nº
2/2018/SEI/PRRE/SPR (SEI 2362470), dá-se a recomendação como atendida.
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Relatório de Auditoria: 9/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando Circular n.º
39/2018/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFCA

Assunto:

Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos.

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (30/07/2018)

Classificação

f

Oriente os agentes fiscalizadores de contratos da Anatel
- Sede e Gerências Regionais sobre a necessidade dos
registros das ocorrências verificados no decorrer da
vigência contratual no Sistema de Controle e
Acompanhamento de Contratos – SICAC , em
cumprimento ao art. 5º da Portaria Anatel n.º 411/2009
(5.46.1).

Adquirir
Bens e
Serviços e
Gerir
Contratos

Providência 1
Em relação à orientação aos agentes fiscalizadores de contratos da Agência sobre a necessidade de
registros no SICAC, será emitido até 03/08/2017 Memorando-Circular reiterando recomendações
para preenchimento do Registro de Ocorrência, já tratados pelo Memorando Circular nº
9/2017/SEI/AFCA5/AFCA/SAF (SEI nº 1747713), no ano de 2017. Em relação à implementação
de mecanismo de controle para identificar/acompanhar os registros das ocorrências no SICAC foi
definida a seguinte estratégia: Solicitar aos fiscais de Contratos Anatel, que informem
mensalmente à Coordenação de Execução de Contratos (AFCA5) a instauração de todos os
processos de pagamento realizados âmbito de sua atuação naquele período, nos termos
estabelecidos por meio de Memorando-Circular a ser expedido conforme mencionado acima. O
preenchimento das informações deverá ser realizado mensalmente, por meio da lista dinâmica
disponibilizada no Integra, endereço: http://integra/SAF/Lists/Acompanhamento%20Processos%
20de%20Pagamento/AllItems.aspx O encaminhamento mensal das informações, pelos fiscais de
contrato, possibilitará o acompanhamento, pela AFCA5, dos processos de pagamento instaurados
no âmbito da Agência, e consequentemente dos registros de ocorrência.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

20/09/2018

Providência 2
O Memorando-Circular nº 1/2018/SEI/AFCA5/AFCA/SAF (SEI nº 2956985) foi emitido na data
de 03/08/2018, conforme pode ser observado no andamento do processo SEI 53500.032859/201841, e a lista dinâmica já encontra-se disponibilizada para preenchimento mensal, no endereço:
http://integra/SAF/Lists/Acompanhamento%20Processos%20de%20Pagamento/AllItems.aspx
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A Auditoria Interna verificou que a orientação sobre a necessidade dos registros
das ocorrências verificados no decorrer da vigência contratual no SICAC foi
encaminhada aos agentes fiscalizadores por meio do Memorando-Circular nº
1/2018/SEI/AFCA5/AFCA/SAF. Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 9/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando Circular n.º
39/2018/AUD
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Órgão Responsável:

SAF, AFCA

Assunto:

Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos.

Ítem

7.1

Referência

g

Recomendação (30/07/2018)

Classificação

Estabeleça mecanismo de controle a fim de
monitorar/acompanhar se os registros das ocorrências
no SICAC estão sendo realizados (5.46.2).

Adquirir
Bens e
Serviços e
Gerir
Contratos

Providência 1
Em relação à orientação aos agentes fiscalizadores de contratos da Agência sobre a necessidade de
registros no SICAC, será emitido até 03/08/2017 um Memorando-Circular reiterando
recomendações para preenchimento do Registro de Ocorrência, já tratados pelo Memorando
Circular nº 9/2017/SEI/AFCA5/AFCA/SAF (SEI nº 1747713 ), no ano de 2017. Em relação à
implementação de mecanismo de controle para identificar/acompanhar os registros das ocorrências
no SICAC foi definida a seguinte estratégia: Solicitar aos fiscais de Contratos Anatel, que
informem mensalmente à Coordenação de Execução de Contratos (AFCA5) a instauração de todos
os processos de pagamento realizados âmbito de sua atuação naquele período, nos termos
estabelecidos por meio de Memorando-Circular a ser expedido conforme mencionado acima. O
preenchimento das informações deverá ser realizado mensalmente, por meio da lista dinâmica
disponibilizada no Integra, endereço: http://integra/SAF/Lists/Acompanhamento%20Processos%
20de%20Pagamento/AllItems.aspx O encaminhamento mensal das informações, pelos fiscais de
contrato, possibilitará o acompanhamento, pela AFCA5, dos processos de pagamento instaurados
no âmbito da Agência, e consequentemente dos registros de ocorrência.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

20/09/2018

Providência 2
O Memorando-Circular nº 1/2018/SEI/AFCA5/AFCA/SAF (SEI nº 2956985) foi emitido na data
de 03/08/2018, conforme pode ser observado no andamento do processo SEI 53500.032859/201841, e a lista dinâmica já encontra-se disponibilizada para preenchimento mensal, no endereço:
http://integra/SAF/Lists/Acompanhamento%20Processos%20de%20Pagamento/AllItems.aspx
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A Auditoria Interna verificou que a AFCA disponibilizou a lista dinâmica no
Integra que, segundo a área, permitirá o acompanhamento dos registros das
ocorrências no SICAC. A necessidade de preenchimento da lista foi reforçada aos
fiscais por meio do Memorando-Circular nº 1/2018/SEI/AFCA5/AFCA/SAF.
Recomendação atendida.

Relatório de Auditoria: 12/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
47/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SPR, PRPE

Assunto:

Avaliação dos controles internos do Processo de Gestão do
Planejamento.
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Ítem

7.1

Referência

a

Recomendação (01/10/2018)

Classificação

Consolide os diversos meios de acompanhamento e
cronogramas identificados em cada um dos 18 (dezoito)
projetos previstos no Programa de Implantação da nova
Gerir
cadeia de valor da Agência, estabelecendo períodos de
Planejamento
início e término únicos para cada etapa, conferindo
maior transparência e rastreabilidade aos projetos (§§
5.32 a 5.61).
Providência 1

Nos termos do Informe nº 38/2018/SEI/SUE (SEI n°3263666), entende-se como salutar as
recomendações trazidas pela Auditoria. O piloto em andamento trouxe muitas lições na condução
do portfólio de projetos e, como forma de evitar divergências nos próximos ciclos, será observado
unicamente o cronograma aprovado pelo Conselho Diretor, que será detalhado nos Planos de
Gerenciamento de Projetos (PGP) de cada projeto. Isso é necessário, pois projetos são dinâmicos e
determinadas fases, que inicialmente se mostravam simples, podem demandar mais esforços,
dentro dos parâmetros iniciais aprovados pelo Conselho Diretor. Para os projetos vigentes, o
cronograma que é observado durante os trabalhos de implantação da Nova Cadeia de Valor é
àquele aprovado no Plano Operacional (Tático) 2018.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Nos termos do Informe nº 38/2018/SEI/SUE (SEI 3263666) produzido pela área
auditada, constante no processo SEI 53500.046091/2017-10, que trata da
formalização do plano de acompanhamento da implantação dos novos processos de
trabalho propostos pela Consultoria Advisia junto às áreas de negócio da Anatel, o
SUE entendeu como forma de evitar divergências nos próximos ciclos que será
observado unicamente o cronograma aprovado pelo Conselho Diretor, que será
detalhado nos Planos de Gerenciamento de Projetos (PGP) de cada projeto. A área
entende que isso é necessário, pois os projetos são dinâmicos e, determinadas
fases, que inicialmente se mostravam simples, podem demandar mais esforços
dentro dos parâmetros iniciais aprovados pelo Conselho Diretor. Ainda de acordo
com a área auditada, para os projetos vigentes, o cronograma observado durante os
trabalhos de implantação da Nova Cadeia de Valor é aquele aprovado no Plano
Operacional (Tático) 2018. A Auditoria Interna entende que a consolidação dos
cronogramas atende a recomendação em comento sem prejuízo de o assunto ser
foco de nova verificação no futuro (ao longo da implantação de todos os
macroprocessos previstos na Cadeia de Valor da Agência).

Relatório de Auditoria: 12/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
47/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SUE, PRPE, PRPE1, PRPE2, PRPE3

Assunto:

Avaliação dos controles internos do Processo de Gestão do
Planejamento.

Ítem

7.2

Referência

a

Recomendação (01/10/2018)

Classificação

Nos termos do Acórdão nº 2/2017 e da Portaria nº
490/2017, avalie o risco da ocorrência de projetos,
Gerir
atividades ou ações previstas para serem implantadas
Planejamento
pela Nova Cadeia de Valor não sejam recepcionados ou
legitimados no novo Regimento Interno da Anatel,
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demonstrando quais as medidas a serem adotadas para
evitar a possibilidade de materialização do risco (§§
5.64 a 5.97).
Providência 1
Durante toda a elaboração da proposta de novo regimento, o recepcionamento da nova cadeia de
valor esteve no cerne das discussões. Após diversas tratativas internas e de consulta interna,
conforme demonstrado no Informe nº 35/2018/SEI/SUE, os novos conceitos associados à proposta
de Cadeia de Valor foram internalizadas na proposta. Contudo, ainda há discussões que serão
realizadas pelo Conselho Diretor antes e depois da respetiva consulta pública, o que pode alterar a
proposta inicial. Contudo, o risco de não recepcionamento durante esse trâmite é mitigado pelas
definições e atribuições de responsáveis por meio das Portarias de institucionalização dos
macroprocessos de negócios. É importante lembrar que a gestão de processo é dinâmica, uma vez
que os fluxos de processos, atividades e a definição de responsáveis podem ser revistas para
ampliar a eficiência esperada dos processos. Dessa forma, existindo alterações na proposta de
regimento, as portarias poderão passar por reexame para adequação, implicando nenhum prejuízo.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Conforme reunião ocorrida no dia 31/10/2018 entre esta Auditoria Interna e as
equipes da Gerência de Planejamento Estratégico – PRPE – e da Superintendência
Executiva – SUE –, acordou-se que será necessária a dilação do prazo inicialmente
previsto para que sejam incluídos novos elementos que complemente a resposta
inserida anteriormente. Diante deste novo fato, foi concedido novo prazo de 30
dias para que áreas auditadas insiram os dados complementares no sistema SAAI.

30/11/2018

Providência 2
Foi elaborado INFORME Nº 50/2018/SEI/SUE (SEI nº 3443759), encaminhado à AUD por meio
do Memorando nº 106/2018/SEI/SUE (SEI nº 3470602). Documento anexado ao SAAI.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Tendo em vista todo o exposto no Informe Nº 50/2018/SEI/SUE (SEI nº 3443759),
encaminhado à AUD por meio do Memorando nº 106/2018/SEI/SUE (SEI nº
3470602), onde a área auditada conclui que existe um baixo risco da ocorrência de
projetos, atividades ou ações previstas para serem implantadas pela Nova Cadeia
de Valor não serem recepcionados ou legitimados no novo Regimento Interno da
Anatel, e, que, além disso, caso ocorra, ainda se vislumbra a possibilidade de
adequação das Portarias que aprovam os macroprocessos, entende-se como
atendida a recomendação.

Relatório de Auditoria: 12/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
47/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SUE, PRPE, PRPE1, PRPE2, PRPE3

Assunto:

Avaliação dos controles internos do Processo de Gestão do
Planejamento.

Ítem

7.2

Referência

Recomendação (01/10/2018)

Classificação

c

Estabeleça procedimento de monitoramento de
ocorrência de riscos, com vistas a identificar riscos não
previstos atualizando o Programa de Implementação da
Nova Cadeia de Valor da Agência, apontando as
medidas de tratamento/mitigação dos novos riscos

Gerir
Planejamento
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identificados (§§ 5.98 a 5.159).
Providência 1
O estabelecimento de procedimento de monitoramento depende da aprovação final do processo
Gerir Riscos, integrante do macroprocesso de Controles Internos e Riscos, bem como da
aprovação da metodologia de gestão de riscos, estando o primeiro em fase de aprovação pelo
Conselho Diretor.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Conforme reunião ocorrida no dia 31/10/2018 entre esta Auditoria Interna e as
equipes da Gerência de Planejamento Estratégico – PRPE – e da Superintendência
Executiva – SUE –, acordou-se que será necessária a dilação do prazo inicialmente
previsto para que sejam incluídos novos elementos que complemente a resposta
inserida anteriormente. Diante deste novo fato, foi concedido novo prazo de 30
dias para que áreas auditadas insiram os dados complementares no sistema SAAI.

30/11/2018

Providência 2
Foi elaborado INFORME Nº 50/2018/SEI/SUE (SEI nº 3443759), encaminhado à AUD por meio
do Memorando nº 106/2018/SEI/SUE (SEI nº 3470602). Documento anexado ao SAAI.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Tendo em vista todo o exposto no Informe Nº 50/2018/SEI/SUE (SEI nº 3443759),
encaminhado à AUD por meio do Memorando nº 106/2018/SEI/SUE (SEI nº
3470602), onde verificou-se que o EPP reavaliou a Matriz de Riscos do Programa
de Implementação da Nova Cadeia de Valor e como resultado identificou dois
novos riscos: (i) Comprometimento da execução dos cronogramas dos projetos
devido ao desdobramento/ identificação de novos fluxos e; (ii) Redução da equipe
responsável pela execução das atividades de EPP; e apresentou, por meio de um
Plano de Tratamento de Riscos, as ações mitigadoras referente aos riscos
apresentados, entende-se como atendida a recomendação.
TOTAL: 42
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Relatório de Auditoria: 6/2013/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 116/2013/AUD

Órgão Responsável:

GR02, GR02AT, GR02AF, SAF, AFIS

Assunto:

Auditoria sobre a gestão de bens imóveis próprios e de terceiros.

Ítem
269

Referência
C1

Recomendação (08/08/2013)
Regularize a ocupação dos imóveis onde estão
localizadas as Estações da Ilha do Governador e de
Campos dos Goytacazes (§231 a 240).

Classificação
Administrar
Bens
Patrimoniais

Providência 1
Quanto ao Processo 53508.002380/2008 - terreno pertencente ao Exército Brasileiro, o Convênio
está sendo tratado pela FISF (Raphael Garcia), objetivando a assinatura de um instrumento único,
visando atender todas as Unidades Descentralizadas que possuem Estação em áreas do Exército.
Portanto maior detalhamento quanto ao andamento do processo deverá ser direcionado para aquela
Gerência. Em relação ao processo nº 53508.012965/2007 - terreno pertencente a INFRAERO, o
procedimento de renovação teve início em 06/10/2012, estando seu encerramento previsto para
26/11/2012, ocorre que a Anatel encontra-se inscrita na Dívida Ativa, através do processo número
04967.606556/2008-11, assunto que está sendo tratado pela PFE/Sede. Tal fato, segundo a
INFRAERO, é impeditivo para assinatura do Convênio, não cabendo no momento nenhum
tratamento por parte desta Gerência Regional. Esclarecemos ainda, que apesar dos Termos não
estarem formalizados, até a presente data as duas Estações não foram desmobilizadas e suas
atividades de fiscalização permanecem inalteradas.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Quanto ao Processo 53508.002380/2008, solicitamos que sejam apresentados os
documentos que comprovem o tratamento conferido pela FISF, para solucionar a
questão. Em relação ao processo nº 53508.012965/2007, que interaja junto à PFE,
visando obter informações concretas quanto ao tratamento do assunto. Para os dois
processos solicitamos indicar o prazo para atendimento das demandas.

23/08/2013

Providência 2
Quanto ao processo 53508.002380/2008, anexamos e-mails trocados entre o Sr. Raphael Garcia,
servidor da Anatel e o Exército onde os mesmos tratam das minutas dos Termos. Quanto ao
processo 53508.012965/2007, anexamos e-mails tracados desde 2011 entre a Procuradoria
responsável pelas tratativas das certidões, junto a justiça e a área de contabilidade da Anatel.
Observa-se que em nenhum dos casos esta Regional poderá atuar de forma direta, não cabendo
portanto a ela estabelecer ou indicar, conforme solicitado prazo para atendimento das demandas.
Assim sugerimos que a presente análise seja desmembrada em dois segmentos que deverão ser
direcionados as áreas responsáveis pela gestão dos respectivos procedimentos.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Tendo em vistas as informações prestadas, aguardaremos o prazo de 90 dias para
nova verificação do andamento das providências. Oportunamente informamos que
o entendimento da Auditoria Interna quanto à atribuição da GR02 para regularizar
a situação dos imóveis não está equivocada, na medida em que o atual RI lhe
confere tal competência. Além do mais, o fato de a opção gerencial adotada
depender de fatos prejudiciais à sua resolução não impede que o gestor adote
outros com a mesma finalidade.

29/11/2013

Providência 3
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Processo nº 53508.002380/2008 - Conforme esclarecimentos coletados junto à Gerência de
Suporte à Fiscalização - FISF, através do Sr. Raphael Garcia de Souza, foi realizada reunião com o
Exército em 11 de novembro para tratar do assunto. A FISF, está dependendo de um
posicionamento do Exército sobre as minutas do Acordo de Cooperação e Termos de Cessão de
Uso. Segundo ele, previsão de conclusão não há. Processo 53508.012965/2007 - Os problemas
referentes as certidões negativas da Anatel, persistem. Segundo o Procurador Federal, Dr. Ian
Grosner, responsável pelo Contencioso Judicial da PFE/ANATEL Infelizmente até o momento o
juiz não despachou nossa petição sobre o caso! Tentarei na próxima semana (09/12 a 13/09/2013)
despachar pessoalmente com o magistrado sobre o caso. Independente disso estamos, a Gerência
Regional do Rio de Janeiro, está mantendo contato com a Drª. Maria Lúcia da Costa Julio
(Encarregada de Ativ. de Neg. em Telecomunicações-GLCM-3, da INFRAERO), num esforço
concentrado, objetivando a assinatura do Termo independentemente da situação na Anatel, haja
vista, que a INFRAERO não realizará nenhum tipo de repasse financeiro para a Agência.
Acreditamos que qualquer resposta positiva ou não com relação a matéria só deverá ser finalizada,
no próximo exercício.
Análise da Equipe Auditoria 3
Tendo em vista as providências que estão sendo adotadas e as dificuldades
apresentadas, prorrogaremos o prazo por mais 90 dias.

Prazo
12/03/2014

Providência 4
Processo nº 53508.002380/2008 - mantida mesma manifestação anterior da FISF Processo nº
53508.012965/2007 - Esclarecemos que a Anatel conseguiu junto ao Juízo a liberação de uma
Certidão positiva com efeitos de negativa, para Receita Federal. A Certidão do INSS, continua
com problemas. Após conversa com a Srª Maria Lúcia da Costa (Encarregada de Ativ. de Neg. em
Telecomunicações-GLCM-3) e com a área Comercial da INFRAERO, ainda não recebemos uma
resposta, sobre a possibilidade de se firmar um novo Termo. Esclarecemos que a Anatel não
receberá nenhum valor financeiro, pelo contrário, cabe a Anatel o reeembolso das despesas
referentes ao uso de energia elétrica. Assim estamos aguardando um novo posicionamento daquela
entidade diante da improvável solução da Certidão do INSS.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Considerando as tratativas informadas pela área serão conferidos mais 90 dias para
implementação das medidas.

20/06/2014

Providência 5
Manifestação GR02 conforme e-mail da servidora Sandra: Caro Varlone, como continuamos com
problemas no SAAI. Processo nº 53508.002380/2008 - mantida mesma manifestação anterior da
FISF Processo nº 53508.012965/2007 – A Certidão do INSS da Anatel, continua pendente e
aparentemente sem solução. Em conversa telefônica a Srª Lilia Maria Rodrigues, da INFRAERO,
nos ratificou a impossibilidade do encaminhamento processual, enquanto persistir a pendência de
Certidão da Anatel. Att, Sandra Guerra
Análise da Equipe Auditoria 5
Considerando as tratativas informadas pela área serão conferidos mais 180 dias
para implementação das medidas.

Prazo
17/12/2014

Providência 6
Processo nº 53508.002380/2008 - Até a presente data, não nos foi apresentado nenhum
posicionamento diferente o anteriormente informado pela FISF Processo nº 53508.012965/2007 –
Com relação a este processo estamos mantendo contato com o consórcio Aeroportos do Futuro,
liderado pela Odebrecht em parceria com a Changi, de Cingapura, que venceu o leilão de

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

04/01/2019

Página 3 de 163

privatização do aeroporto do Galeão. Estamos tendo um pouco de dificuldades para definição de
quem tratará a matéria neste momento, tendo em vista que a concessionária vencedora tem 51% de
participação no aeroporto e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) 49%.
Com a assinatura do contrato, a Infraero administrará o Galeão junto com o grupo Aeroportos do
Futuro nos primeiros 150 dias. Após esse período, o consórcio assume as operações do aeroporto,
em conjunto com a Infraero, por mais três meses, prorrogáveis por mais três. Depois disso, a
concessionária passa a ser a responsável por todas as operações do aeroporto. Esclarecemos que
apesar do Leilão ter ocorrido em abril, a Concessionário somente iniciou suas atividades em
12/08/2014, assim somente a contar de 08/01/2015 a Aeroportos do Futuro poderá iniciar tratativas
quanto a este assunto junto a Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando as tratativas informadas pela área serão conferidos mais 90 dias para
implementação das medidas.

20/03/2015

Providência 7
Esse assunto deverá ser tratado junto à GR-02.
Análise da Equipe Auditoria 7
Tendo em vista manifestação da FISF, reiteramos a necessidade de manifestação
da GR2.

Prazo
12/01/2015

Providência 8
Após a manifestação da FISF, acima mencionada em referência ao Processo nº
53508.002380/2008, área pertencente ao Exército Brasileiro, a Gerência Regional optou por: 1 Interagir junto ao Batalhão do Exército, na Região objetivando viabilizar um instrumento legal,
que permita a manutenção da disponibilização do espaço; 2 - caso a opção nº 01 não seja possível,
preparar a desmobilização da Estação. As tratativas acima só serão possíveis após a posse do novo
Comandante, fato que costuma ocorrer no mês de janeiro.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Considerando as tratativas informadas pela área serão conferidos mais 90 dias para
implementação das medidas.

31/03/2015

Providência 9
Tendo em vista as tratativas atuais e a necessidade de confirmação de possíveis Reuniões junto a
entidades externas para tratamento das matérias solicitamos prorrogação de prazo.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

Considerando as tratativas informadas pela área serão conferidos mais 90 dias para
implementação das medidas.

07/07/2015

Providência 10
Processo nº 53508.002380/2008: A GR02 aguarda a devolução da Proposta de Termo de Cessão
sem ônus, pelo representante do 56° Batalhão do Exército de Campos dos Goytacazes. Em reunião
realizada entre os servidores desta GR02, Rui Barbosa de Souza (GR02RC) e André Luiz da Costa
Barcellos (GR02FI2) e o Subcomandante daquela Organização Militar (OM) foi informada a
anuência quanto à permanência da estação da Anatel, por mais 10 anos, tendo sido este o último
contato desta GR02 com aquela organização. Processo nº 53508.012965/2007: Com relação à
Estação instalada no Aeroporto do Galeão a GR02 informa que as tentativa de contato com a
Infraero não surtiram efeito. No entanto, foi realizada reunião diretamente com representantes da
nova concessionária do Aeroporto, quando foi explicada, aos representantes da Concessionária, a
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função da estação, bem como, a necessidade de regularização tanto fundiária quanto com relação
aos repasses referentes ao consumo da energia elétrica. Os representantes da Concessionária
manifestaram grande interesse na manutenção da Estação naquele local. Ficaram de enviar à
Anatel a MINUTA de Contrato produzida por eles, com uso gratuito. Considerando os problemas
hoje enfrentados por aquela concessionária, diante da concessão propriamente dita, e das
responsabilidades e prazos assumidos, a Anatel foi autorizada a continuar utilizando a estação
normalmente, sem necessidade de preocupação com os repasses referentes à conta de luz, até a
finalização e assinatura do referido contrato, que será apresentado pela Concessionária.
________________________________________________________________________ Segue
posicionamento da Gerente Regional Maria Lúcia Ricci Bardi: Prezado Daniel Seguem as datas
previstas para assinatura dos respectivos compromissos: • Processo nº 53508.002380/2008:
Estação instalada em Campos dos Goytacazes - Prazo previsto para a assinatura
Contrato/Acordo/Termo com o Exercito: 01/10/2015 • Processo nº 53508.012965/2007: Estação
instalada no Aeroporto do Galeão – Prazo previsto para a assinatura Contrato/Acordo/Termo com
a Concessionária Novo Galeão: 01/10/2015 Atenciosamente, Maria Lúcia Ricci Bardi Gerente,
Gerência Regional nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo Manager, Regional Manager in
the States of Rio de Janeiro and Espírito Santo Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
Praça XV de Novembro, 20, 10.º Andar, Centro 20010-010 Rio de Janeiro -RJ +55 ( 21 ) 21051851
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

Diante da previsão para assinatura dos compromissos, prorrogaremos o prazo para
9 de outubro de 2015.

09/10/2015

Providência 11
Processo nº 53508.002380/2008: A Proposta de Termo de Cessão sem ônus, foi enviada ao 56°
Batalhão do Exército de Campos dos Goytacazes, que sugeriu algumas modificações já
processadas pela GR02. No momento estamos aguardando posicionamento final, por parte da área
jurídica, daquela instituição, quanto ao teor do Termo proposto. Como informado anteriormente, o
Subcomandante daquela Organização Militar (OM) manifestou anuência quanto à permanência da
estação da Anatel, por mais 10 anos. Processo nº 53508.012965/2007: Na última reunião realizada
com o Consórcio Rio Galeão, foi manifestado grande interesse na manutenção da Estação naquele
local. Diante da necessidade de regularização tanto fundiária quanto com relação aos repasses
referentes ao consumo da energia elétrica. Os representantes da Concessionária encaminharam
minuta de Instrumento Particular para Utilização de Infraestrutura de Telecomunicações do
Complexo Aeroportuário - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos
Jobim, propondo um pagamento fixo mensal, visando a utilização da infraestrutura e gastos com
energia elétrica, que será enviado a Procuradoria da Anatel, para análise e emissão de parecer.
Cabe esclarecer que considerando os problemas hoje enfrentados por aquela concessionária, diante
da concessão propriamente dita, e das responsabilidades e prazos assumidos, a Anatel foi
autorizada a continuar utilizando a estação normalmente, sem necessidade de preocupação com os
repasses referentes à conta de luz, até a finalização e assinatura do referido instrumento legal.
Independente das tratativas acima mencionadas, continua em análise junto a SFI, questões e
estudos relativos a possibilidade de desmobilização das estações.
Análise da Equipe Auditoria 11
Diante das informações prestadas, prorrogaremos o prazo para nova manifestação
por mais 60 dias.

Prazo
10/12/2015

Providência 12
Processo nº 53508.002380/2008 (Campos dos Goytacazes): O representante jurídico do 56°
Batalhão do Exército de Campos dos Goytacazes confirmou ontem (09/12/2015) o endereço da
Anatel – GR02 – e disse estar enviando as minutas de Cessão assinadas em 3 vias para nossa
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análise/assinatura. Precisaremos checar se está de acordo com o negociado. Processo nº
53508.012965/2007 (Galeão): Mantivemos contato com a FISF, justificando a necessidade de ser
mantida a Infraestrutura de Telecomunicações do Complexo Aeroportuário - Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim, considerando sua localização
estratégica, que serve tanto para a operação do SGME, enquanto estiver ativo, como para a
instalação de sensores RFEyes. As justificativas para a manutenção do site estão sendo elaboradas
através de Termo de Referência, objetivando abertura de processo de regularização da utilização
da área, junto a RIOGALEÃO, tendo em vista que a área antes administrada pela Infraero está sob
responsabilidade da empresa RIOGALEÃO. A concessionária apresentou proposta de Termo de
utilização de espaço, que estará em breve sendo submetido a Procuradoria Geral especializada da
Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 12
Diante das informações prestadas, prorrogaremos o prazo para nova manifestação
por mais 60 dias.

Prazo
11/02/2016

Providência 13
Campos dos Goytacazes - O Comando Local do Exército já se pronunciou favoravelmente à
regularização da cessão do terreno e a Anatel está procedendo os ajustes finais da documentação
para submeter à assinatura. Aeroporto do Galeão – Está sendo elaborado o Termo de Referência
que trata da contratação da autorização para uso do local, fornecimento de energia e segurança
local junto à empresa Rio Galeão. Essa contratação é onerosa, mas existe grande interesse da
Anatel de manutenção da estação nesse local, devido à monitoração do espectro radioelétrico na
região próxima ao aeródromo e ao combate preventivo a interferências no Serviço Móvel
Aeronáutico. As atuais limitações orçamentárias podem dificultar a conclusão dessa contratação.
Análise da Equipe Auditoria 13
Será consignado novo prazo para ultimação das medidas apontadas.
Recomendação em andamento.

Prazo
20/04/2016

Providência 14
Campos dos Goytacazes - Autuado processo SEI nº 53508.001979/2016-64, onde foi anexada
Minuta de Termo de Cessão, enviado pelo Exército Brasileiro, visando a regularização da cessão
do terreno. Termo de Referência e Informe nos ajustes finais aguardando assinatura das
autoridades competentes, para envio a PFE objetivando emissão de Parecer. Aeroporto do Galeão
– Autuado processo SEI nº 53508.001978/2016-10. Como dito anteriormente a presente
contratação de autorização para uso do local, fornecimento de energia e segurança local junto ao
Consórcio Rio Galeão, será onerosa. Existe grande interesse da Anatel de manutenção da estação
nesse local, devido à monitoração do espectro radioelétrico na região próxima ao aeródromo e ao
combate preventivo a interferências no Serviço Móvel Aeronáutico. Anexamos ao processo
Minuta de Instrumento Particular, enviado pelo Consórcio, em epígrafe. Estamos concluindo o
Termo de Referência e Informe, para encaminhamento a PFE, objetivando análise e emissão de
parecer. As atuais limitações orçamentárias vem dificultando uma tomada de decisão por parte da
Administração, que se vê atualmente obrigada a optar pela rescisão total e/ou parcial, para
contratação de outros.
Análise da Equipe Auditoria 14
Será consignado novo prazo para ultimação das medidas apontadas.
Recomendação em andamento.

Prazo
30/06/2016

Providência 15
Campos dos Goytacazes - Autuado processo SEI nº 53508.001979/2016-64, onde foi anexada
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Minuta de Termo de Cessão, enviada pelo Exército Brasileiro, visando a regularização da cessão
do terreno. O processo retornou com manifestações propondo alterações na Minuta apresentada
pelo Exército. Parecer encaminhado ao Exército aguardando manifestação quanto as alterações
propostas.
Análise da Equipe Auditoria 15
Considerando as medidas já adotadas, será conferido novo prazo para ultimação
das providências. Recomendação em andamento.

Prazo
02/09/2016

Providência 16
Campos dos Goytacazes - Autuado processo SEI nº 53508.001979/2016-64, onde foi anexada
Minuta de Termo de Cessão, enviada pelo Exército Brasileiro, visando a regularização da cessão
do terreno. O processo retornou com manifestações propondo alterações na Minuta apresentada
pelo Exército. Parecer encaminhado ao Exército aguardando manifestação quanto as alterações
propostas. Apesar dos e-mails enviados (cópia em anexo) e diversos recados deixados, no celular,
até a presente data não obtivemos nenhuma resposta do Exército. Estamos aguardando a
finalização dos trabalhos das Paralimpíadas, para que possamos enviar um servidor para tratar
desse assunto. Aeroporto do Galeão – Autuado processo SEI nº 53508.001978/2016-10. Como
dito anteriormente a presente contratação de autorização para uso do local, fornecimento de
energia e segurança local junto ao Consórcio Rio Galeão, será onerosa. Existe grande interesse da
Anatel de manutenção da estação nesse local, devido à monitoração do espectro radioelétrico na
região próxima ao aeródromo e ao combate preventivo a interferências no Serviço Móvel
Aeronáutico. Anexamos ao processo Minuta de Instrumento Particular, enviado pelo Consórcio,
em epígrafe. Estamos concluindo o Termo de Referência e Informe, para encaminhamento a PFE,
objetivando análise e emissão de parecer. Continuam mantidas as atuais limitações orçamentárias
que impossibilitam, momentaneamente uma tomada de decisão por parte da Administração, por
conta de que tal definição implicará em custo adicional, para o qual não temos a certeza de
obtenção de recursos.
Análise da Equipe Auditoria 16
Considerando as medidas já adotadas, será conferido novo prazo para ultimação
das providências. Recomendação em andamento.

Prazo
03/11/2016

Providência 17
Processo SEI nº 53508.001979/2016-64 - Última manifestação em 10/10/2016, onde o 56º BI,
informou que o Termo encontra-se em análise por sua área jurídica. Aeroporto do Galeão –
Processo SEI nº 53508.001978/2016-10 - Conseguimos retomar o contato em 31/10/2016, para
discutirmos os valores propostos pelo Consórcio RIO Galeão.
Análise da Equipe Auditoria 17
Considerando as medidas já adotadas, será conferido novo prazo para ultimação
das providências. Recomendação em andamento.

Prazo
02/01/2017

Providência 18
Processo SEI nº 53508.001979/2016-64 - Última manifestação em 10/10/2016, onde o 56º BI,
informou que o Termo encontra-se em análise por sua área jurídica. Apesar dos diversos contatos,
até a presente data o 56° BI não se manifestou quanto a conclusão do parecer de seu jurídico.
Continuamos no aguardo. Aeroporto do Galeão – Processo SEI nº 53508.001978/2016-10 Conseguimos retomar o contato em 31/10/2016, para discutirmos os valores propostos pelo
Consórcio RIO Galeão. Estamos aguardando a liberação do Orçamento/2017 para
encaminhamento do processo para análise da PFE-Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 18
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Considerando as medidas já adotadas, será conferido novo prazo para ultimação
das providências. Recomendação em andamento.

03/04/2017

Providência 19
Processo SEI nº 53508.001979/2016-64 - Última manifestação em 10/10/2016, onde o 56º BI,
informou que o Termo encontra-se em análise por sua área jurídica. Apesar dos diversos contatos,
até a presente data o 56° BI não se manifestou quanto à conclusão do parecer de seu jurídico.
Apesar dos e-mails enviados, cópia anexa. Aeroporto do Galeão – Processo SEI nº
53508.001978/2016-10 - Conseguimos retomar o contato em 31/10/2016, para discutirmos os
valores propostos pelo Consórcio RIO Galeão. Estamos aguardando a liberação do
Orçamento/2017 para encaminhamento do processo para análise da PFE-Anatel. Até a presente
data o Orçamento não foi liberado, estamos recebendo apenas 1/18 (um dezoito avos), fato que
inviabiliza qualquer negociação.
Análise da Equipe Auditoria 19
Considerando as medidas já adotadas, será conferido novo prazo para ultimação
das providências. Recomendação em andamento.

Prazo
02/06/2017

Providência 20
Processo SEI nº 53508.001979/2016-64 - Após diversas tentativas infrutíferas de contato, optamos
pelo deslocamento até o antigo 56º Batalhão de Infantaria de Campos dos Goytacazes que foi
transferido para Rondônia. O espaço agora funciona como uma unidade militar menor e chama-se
“2ª Companhia de Infantaria de Campos de Goytacazes”. O atual comandante Major Guilherme
Bottrel Carvalho, informou desconhecer integralmente a matéria. Diante dos fatos, solicitou que
repetíssemos uma apresentação nos moldes da que realizamos a 3 anos atrás. Com relação as
tratativas solicitou que levássemos a documentação quando da realização da apresentação, que
ficou preliminarmente agendada para a segunda quinzena de Julho. Processo SEI nº
53508.001978/2016-10 - Continuamos aguardando a liberação do Orçamento/2017 para
encaminhamento do processo para análise da PFE-Anatel. Até a presente data o Orçamento não foi
liberado, estamos recebendo apenas 1/18 (um dezoito avos), fato que inviabiliza qualquer
negociação.
Análise da Equipe Auditoria 20
Considerando as providências informadas pelo Gestor, será conferido prazo de 60
dias para ultimação da medidas adequadas ao atendimento da recomendação.
Recomendação em andamento.

Prazo
14/08/2017

Providência 21
Processo SEI nº 53508.001979/2016-64 - Após a reunião realizada junto a 2ª Companhia de
Infantaria do Exército de Campos de Goytacazes, foi reenviada através do Ofício 193 (SEI nº
1764101) toda a documentação constante do processo em epígrafe, para análise e manifestação
daquela unidade. Ressalta-se a necessidade da reanálise de toda documentação em razão da
extinção da antiga unidade militar – 56º Batalhão de Infantaria de Campos dos Goytacazes – e
posterior criação da referida unidade militar que até a reunião não tinha conhecimento da estação
da Anatel instalada em seu interior. Processo SEI nº 53508.001978/2016-10 - Orçamento
descentralizado para GRs em 15/08/2017. Através da Portaria nº 1079, de 10/08/2017 o presidente
da Anatel aprovou diversas medidas restritivas, objetivando traçar diretrizes e cumprir a legislação
aplicável no que tange a otimização dos recursos escassos. Assim, após reunião com o consórcio
RIOGALEÃO e do claro interesse de ambas as partes na manutenção da estrutura existente, foi
elaborada a Nota Técnica 2017/GR02AF/GR02/SFI, datada de 14/08/2017 e que foi enviado pelo
ofício n° 207/2017/SEI/GR02RC/GR02/SFI-ANATEL , a pedido do consórcio, propondo verificar
a possibilidade da assinatura de um contrato de locação sem ônus, apenas visando o reembolso dos
valores relativos ao consumo de energia elétrica da estação. Considerando as medidas adotadas e
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que os processos se encontram agora pendentes análise do consórcio RIOGALEÃO e da
Companhia de Infantaria de Campos, solicitamos o prazo de 120 dias até a próxima atualização.
Análise da Equipe Auditoria 21

Prazo

Considerando as providências informadas pelo Gestor, e ainda, a necessidade de
acompanhamento das medidas adotadas para solução definitiva da recomendação,
será conferido prazo de 60 dias. Recomendação em andamento.

18/10/2017

Providência 22
Processo nº 53508.012965/2007-85, Consórcio Rio-Galeão: O Ofício nº
207/2017/SEI/GR02RC/GR02/SFI-ANATEL, SEI nº 1787578, que encaminha toda documentação
pertinente para análise e reconsideração quanto à possibilidade de firmar contrato de cessão sem
ônus foi entregue em mãos em 21/08/2017, conforme o comprovante SEI nº 1808028. Ainda
aguardamos a análise e resposta do Consórcio Rio-Galeão pelo prazo de até 60 dias. Processo nº
53508.001979/2016-64, 2ª Companhia de Infantaria em Campos dos Goytacazes: O Ofício nº
193/2017/SEI/GR02RC/GR02/SFI-ANATEL, SEI nº 1764101, que encaminha para análise
documentação sobre a cessão de uso e solicita manifestação foi enviado, porém não entregue
devido a número inexistente, conforme o Aviso de Recebimento dos Correios recebido em
31/08/2017, SEI nº 1841304. O Ofício deverá ser entregue em mãos quando da realização de
atividades de fiscalização na região, o que deverá ocorrer no prazo de até 60 dias.
Análise da Equipe Auditoria 22

Prazo

Considerando as providências informadas pelo Gestor, e ainda, a necessidade de
acompanhamento das medidas adotadas para solução definitiva da recomendação,
será conferido prazo de 60 dias. Recomendação em andamento.

18/12/2017

Providência 23
Considerando que os próximos passos independem da GR02, considerando ainda estarmos no final
do exercício, e que apesar dos diversos contatos ainda não recebemos o posicionamento das
entidades envolvidas. Solicitamos um prazo maior para que as mesmas possam retornar com seus
pareceres e proposições.
Análise da Equipe Auditoria 23
Considerando solicitação do Gestor, e ainda, a necessidade de acompanhamento
das medidas adotadas para solução definitiva da recomendação, será conferido
prazo de 60 dias. Recomendação em andamento.

Prazo
28/02/2018

Providência 24
Consórcio Rio-Galeão: Aguardando devolução de nova minuta para avaliação e encaminhamento e
análise da PFE/Sede. Quanto ao espaço de Campos de Goytacazes, a Gerência Regional está
analisando junto com o Coordenador de Fiscalização, a possibilidade de desfazimento da estação.
Análise da Equipe Auditoria 24

Prazo

O prazo será prorrogado para que a GR02 apresente prazos factíveis para resolução
do dois problemas.

02/04/2018

Providência 25
Recebemos a proposta de Contratação da RIOGALEÃO, sem custo para a Anatel apenas
pagamento do rateio de energia elétrica. Estamos providenciando a documentação de
encaminhamento para envio e análise da PFE/Sede (processo SEI 53508.001978/2016-10). O
prazo estimado para conclusão definitiva é de 120 dias (contando o tempo de análise pela
procuradoria e eventuais ajustes no contrato apresentado). Com relação ao terreno em Campos dos
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Goytacazes/RJ, optou-se pelo desfazimento da estação remota de monitoragem. Foi aberto o
processo de desfazimento de material permanente (SEI 53508.001459/2018-13) e instituída
comissão de desfazimento com prazo de 120 dias para conclusão dos trabalhos. Destacamos que
estamos em ano eleitoral, sendo vedada a doação de bens, motivo pelo qual estimamos como prazo
para conclusão definitiva do desfazimento (com possível doação ainda a ser analisada pela
Comissão) a data de 30/04/2019. Esclarecemos que o prazo para comissão de desfazimento é de
120 dias (31/07/2018) mas a eventual doação só poderá ser efetivada em 2019.
Análise da Equipe Auditoria 25
Será conferido novo prazo para que o GR2 apresente os avanços alcançados em
relação às providências apontadas (Providência 25). Recomendação em
andamento.

Prazo
04/06/2018

Providência 26
O processo SEI 53508.001978/2016-10 sobre a formalização de cessão de área pertencente ao
consórcio RIOGaleão à estação de radiomonitoragem da Anatel encontra-se na PFE-PA para
análise jurídica da minuta de Contrato de Cessão que foi readaptada aos moldes da administração
pública. A proposta permanece a mesma acordada com a administração do RIOGaleão, ou seja,
sem custo para a Anatel (apenas o pagamento do rateio de energia elétrica). Quanto ao processo
53508.001459/2018-13 (desfazimento da ERM Campos de Goytacazes) informamos que foi
realizado o levantamento geral para a classificação dos bens móveis existentes. Os trabalhos estão
em andamento, no prazo. Em reunião com o chefe do 2º CTA do Comando Militar do Leste sobre
o possível interesse da 2ª Cia de Campos dos Goytacazes receber a estação, seus bens e
benfeitorias em doação ou transferência, em acordo com o Decreto nº 9.373/2018, obtivemos
sinalização positiva, porém tal procedimento poderá ser efetivado apenas em 2019 devido à
vedação legal em ano eleitoral.
Análise da Equipe Auditoria 26
Será conferido novo prazo para que a GR2 apresente os avanços alcançados em
relação às providências apontadas (Providência 26). Recomendação em
andamento.

Prazo
03/08/2018

Providência 27
Processo RioGaleão – 53508001978/2016-10: Retornou da PFE, foi elaborada nova minuta, com
os ajustes solicitados pela Procuradoria. Encaminhamento da Minuta para análise do Consórcio e
solicitando comprovação documental do responsável pela assinatura do Termo de Cessão (SEI
3018856). Processo Desfazimento da ERM-GOY (SEI 53508.001459/2018-13): Tratativas
adiantadas com o 2º Centro Telemático de Área (2º CTA), responsável pelo assunto no Exército
Brasileiro no âmbito do RJ e ES, que demonstrou interesse em receber toda infraestrutura e
equipamentos da ERM-GOY durante diversas reuniões realizadas. O desfazimento se dará por
transferência, em acordo com o Decreto 9.373, de 14 de maio de 2018, podendo ser realizado entre
as partes e em ano eleitoral. No momento, aguardamos para os próximos dias a formalização do
interesse do 2º CTA na estação.
Análise da Equipe Auditoria 27
Será conferido novo prazo para que a GR2 apresente os avanços alcançados em
relação às providências apontadas (Providência 27). Recomendação em
andamento.

Prazo
05/10/2018

Providência 28
Processo RioGaleão – (SEI 53508001978/2016-10): A minuta do Termo de Cessão de Uso foi
enviada ao Consórcio RioGaleão, Ofício nº 30/208/SEI/GR02AF/GR02/SFI-ANATEL (SEI
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3018856) para análise, manifestação e envio dos documentos de habilitação dos subscreventes.
Aguardando resposta. Processo Desfazimento da ERM-GOY (SEI 53508.001459/2018-13): Nas
tratativas realizadas, o 2º CTA confirmou o interesse na infraestrutura, conforme SEI 3313972,
ponderou apenas a condição de recebimento da torre desmontada pela Anatel. Assim, o processo
de contratação de serviço de desmontagem de torre foi instaurado, SEI 53508.004758/2018-18,
para o prosseguimento do processo de desfazimento.
Análise da Equipe Auditoria 28

Prazo

Será conferido novo prazo para que a GR2 apresente os avanços alcançados em
relação às providências apontadas (Providência 28). Recomendação em
andamento.

07/12/2018

Providência 29
Processo RioGaleão – (SEI 53508001978/2016-10): O Sr. Ramon Alves do Consórcio RioGaleão
respondeu ao Ofício nº 30/208/SEI/GR02AF/GR02/SFI-ANATEL (SEI 3018856) por email (SEI
3592351), através do qual foi enviada a minuta de contrato de uso de cessão de área que
regularmente está sendo utilizada com os órgãos públicos federais instalados naquele aeroporto.
Minuta aprovada pela CGU e em contratos vigentes da Infraero. Minuta em análise pela
GR02.Processo Desfazimento da ERM-GOY (SEI 53508.001459/2018-13): Processo de
contratação de serviço de desmontagem de torre, SEI 53508.004758/2018-18, em andamento. Será
realizado levantamento de preços de mercado para andamento do processo.
Análise da Equipe Auditoria 29

Prazo

Será conferido novo prazo para que a GR2 apresente os avanços alcançados em
relação às providências apontadas (Providência 29). Recomendação em
andamento.

Relatório de Auditoria: 6/2014/AUD/Anatel

11/02/2019

Memorando de Referência:
Mem. nº 116/2014/AUD

Órgão Responsável:

SRC, RCRC

Assunto:

Auditoria no processo de tratamento de solicitações dos consumidores
de serviços de telecomunicações.

Ítem

1

Referência

B

Recomendação (08/09/2014)
Adote mecanismos para monitorar a ausência de
manifestação das operadoras, após a reiteração
automática do FOCUS, bem como adote medidas que
visem à utilização de tais informações como fator de
cálculo do indicador de atendimento. (§§ 79 a 91).

Classificação
Tratar
Solicitação
dos Usuários

Providência 1
5.33. Dada a afinidade de assuntos, as considerações aos itens “b” e “d” serão realizadas
conjuntamente. 5.34. Dito isso, cumpre esclarecer que a reiteração automática indica que não
houve tratamento dentro do prazo para resposta ao consumidor. Atualmente, estas informações são
consideradas no indicador de atendimento (IDA), através do cálculo dos indicadores Taxa de
Resolvida em até 5 dias e Taxa de Resolvidas no período: Taxa de Resolvida em até 5 dias O
indicador do Sistema Focus que sinaliza este aspecto é a Taxa Resolvidas, calculada com base na
quantidade total de solicitações resolvidas em 5 dias e o número de solicitações registradas,
conforme fórmula abaixo: Taxa de Resolvidas no período (últimos 3 meses) O indicador leva em
consideração a capacidade da prestadora de serviço de telecomunicações em solucionar em
definitivo todas as reclamações pendentes, que não são solucionadas dentro do prazo de 5 dias
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úteis ou que foram reabertas pelo usuário. O indicador do sistema Focus que sinaliza este aspecto é
a Taxa Resolvidas, calculada com base na quantidade total de solicitações resolvidas e o número
de solicitações registradas, últimos 3 meses, conforme fórmulas abaixo: 5.35. Embora presente no
IDA atual, o incentivo à tempestividade na resposta pode ser maximizado por meio do
estabelecimento de novos fatores e metas relativos aos prazos para tratamento das solicitações pela
prestadora. A SRC já iniciou estudos no sentido de viabilizar mudanças na metodologia de cálculo
do indicador de atendimento.
Análise da Equipe Auditoria 1
Considerando as informações apresentadas pela SRC, aguardaremos a conclusão
dos estudos e a aprovação da nova metodologia de cálculo do indicador.
Recomendação em andamento.

Prazo
12/11/2014

Providência 2
Dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos itens 1, “B”, “D” e “E” do
Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente. Neste sentido, em
continuidade aos estudos anteriormente iniciados, em setembro de 2014 foi formalmente
instaurado o Processo de nº 53500.022280/2014-46, com o objetivo de acompanhar e instruir a
Revisão do Índice de Desempenho no Atendimento – IDA. Neste contexto, foram realizadas
diversas reuniões, tanto entre as áreas técnicas da Superintendência (RCTS/RCRC/RCIC), quanto
entre representantes desta última com o conjunto das principais prestadoras de telecomunicações.
Com as prestadoras, foram realizadas reuniões para tratar deste tema em 12/agosto; 23/setembro; e
29/outubro, estando prevista nova rodada de discussões para 25/novembro próximo, oportunidade
em que, após o encaminhamento por parte das operadoras, até o dia 10/11/14, da revisão do
conjunto de propostas discutido na última reunião.
Análise da Equipe Auditoria 2
As informações prestadas indicam que a área tem conferido andamento ao feito.
Recomendação em andamento.

Prazo
22/12/2014

Providência 3
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Neste sentido, em complemento às informações prestadas, foi realizada, em 25 de novembro de
2014, nova rodada de discussões com as principais prestadoras de telecomunicações, oportunidade
em que foi apresentada e discutida a nova metodologia de cálculo do Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA, estando previsto o início da realização de testes em janeiro de 2015.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo
31/01/2015

Recomendação em andamento.
Providência 4

Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Neste sentido, em complemento às informações prestadas, os testes da nova metodologia de
cálculo do Índice de Desempenho no Atendimento – IDA, que indicarão a viabilidade e a
pertinência das alterações propostas, foram iniciados em janeiro do corrente.
Análise da Equipe Auditoria 4
Em que pese o teor das informações prestadas, solicitamos esclarecimentos
adicionais acerca das medidas já adotadas, bem como em relação às conclusões
dos testes atinentes à nova metodologia. Recomendação em andamento.
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Providência 5
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Assim, em complementação às informações anteriormente prestadas, cumpre informar que a
revisão do Índice de Desempenho no atendimento – IDA segue em fase de teste das possibilidades
desenvolvidas até o momento, assim como de discussões internas e com as prestadoras. Neste
sentido, já em 2015, foram realizadas duas reuniões com o conjunto das principais prestadoras em
10 de fevereiro e 24 de março – estando prevista mais uma, para o próximo dia 02 de junho.
Entende-se pertinente destacar que toda alteração no IDA, dado seu grau de influência como
agente de mudanças nas prestadoras de telecomunicações, necessariamente deve ser discutida até
sua maturação técnica, de modo a otimizar seus impactos diretos (sobre as empresas) e indiretos
(sobre o consumidor), não sendo possível até o momento apresentar conclusões dos testes
atinentes à nova metodologia, visto que os mesmos encontram-se em curso, pelo que seus
resultados não estão consolidados.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
conclusão das tratativas e implementação das alterações apontadas. Recomendação
em andamento.

03/08/2015

Providência 6
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, cumpre informar que as propostas de
alteração no IDA encontram-se em discussão, estando atualmente em fase de análise e ajuste de
pesos e indicadores.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
conclusão das tratativas e implementação das alterações apontadas. Recomendação
em andamento.

05/10/2015

Providência 7
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, cumpre informar que as propostas de
alteração no IDA encontram-se em discussão, estando atualmente em fase de análise e ajuste de
pesos e indicadores.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Será conferido novo prazo para conclusão das medidas apontadas. Recomendação
em andamento.

07/12/2015

Providência 8
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, cumpre informar que as propostas de
alteração no IDA encontram-se em discussão, estando atualmente em fase de análise e ajuste de
pesos e indicadores.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

O teor das providências de números 6, 7 e 8, datadas de 4/8/15, 5/10/15 e 7/12/15,

28/03/2016
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respectivamente, não demonstram os eventuais avanços em relação às tratativas
para implementação da recomendação. Dessa forma, será conferido novo prazo
para que a área apresente as medidas efetivamente adotadas e os eventuais entraves
incidentes sobre o feito. Recomendação em andamento.
Providência 9
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, assim como à Análise AUD 8, cumpre
informar ter sido superada a fase desenvolvida pela área técnica de definição de pesos e construção
dos indicadores componentes do IDA no início de março de 2016. Por esta razão, a proposta
desenvolvida – que, destaque-se, leva em conta diversos fatores tais como reabertura e prazo de
resposta – encontra-se madura para apresentação formal à Superintendência, o que deve ocorrer
nos próximos 20 (vinte) dias. Ato contínuo à aprovação do modelo proposto pela SRC, será
iniciada a fase de apresentação do indicador definido às prestadoras e a correspondente discussão,
visando sua consolidação final e início de aplicação, possivelmente para o segundo semestre do
ano corrente.
Análise da Equipe Auditoria 9
Será conferido novo prazo para a conclusão das providências descritas acima.
Recomendação em andamento.

Prazo
06/05/2016

Providência 10
Em continuidade às informações prestadas na Providência 9, e dada a afinidade dos assuntos, as
considerações referentes aos itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD,
permanecerão sendo realizadas conjuntamente. Fazendo menção à Análise AUD 9, cumpre
informar ter sido apresentada à Superintendente de Relações com Consumidores a nova
metodologia de cálculo do IDA, em 07 de abril de 2016, oportunidade em que foram aprovadas as
mudanças propostas pela área técnica responsável. No dia 26 de abril de 2016 foi apresentado o
novo método do referido indicador aos Grupos Econômicos, em reunião presencial realizada na
Anatel com representantes das empresas. Ato contínuo, encaminhou-se às operadoras o Simulador
do Novo IDA para a realização dos devidos testes, concedendo-se, a partir disso, prazo de três
semanas para o envio à Anatel de críticas e sugestões. Tais contribuições serão analisadas e
consolidadas. A previsão de implantação do novo IDA permanece para o segundo semestre do ano
corrente.
Análise da Equipe Auditoria 10
As informações prestadas dão conta de que as medidas visando a implementação
da recomendação estão em curso. Dessa forma, será conferido novo prazo para
ultimação das tratativas. Recomendação em andamento.

Prazo
01/07/2016

Providência 11
Em continuidade às informações prestadas na Providência 10, e dada a afinidade dos assuntos, as
considerações referentes aos itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD,
permanecerão sendo realizadas conjuntamente. Ato contínuo ao informado na Providência 10, as
contribuições das prestadoras foram recebidas em 17 de maio de 2016, analisadas pela área técnica
e respondidas em 31 de maio último. Do resultado dessa fase de contribuições feitas pelas
empresas, entrou o Novo IDA na fase final de testes e simulações (já incorporando as
contribuições das prestadoras acatadas). Neste sentido, sua implementação ficou definida para
janeiro de 2017.
Análise da Equipe Auditoria 11
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Em que pese ter sido informado que a implementação do novo IDA ocorrerá em
janeiro de 2017, a Auditoria Interna irá avaliar, em outubro de 2016, o andamento
do projeto. Recomendação em andamento.

31/10/2016

Providência 12
Posteriormente à última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto ,a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. - ora em fase de análise da manifestação da PFE e
preparação para encaminhamento ao CD.
Análise da Equipe Auditoria 12
Considerando o teor das informações prestadas, manteremos o acompanhamento
da demanda. Dessa forma, solicitamos à área que apresente, de forma mais
detalhada, as etapas de implementação do projeto. Recomendação em andamento.

Prazo
01/02/2017

Providência 13
Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a esperada
implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em curso na
Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização, assim
como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/2015-16.
Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para relatoria,
após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta Pública
até julho do corrente.
Análise da Equipe Auditoria 13
Tendo em vista o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
implementação das medidas. Recomendação em andamento.

Prazo
08/05/2017

Providência 14
Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a esperada
implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em curso na
Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização, assim
como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/2015-16.
Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para relatoria,
após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta Pública
até julho do corrente.
Análise da Equipe Auditoria 14
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
18/08/2017

Providência 15
Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a esperada
implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em curso na
Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização, assim
como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/2015-16.
Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para relatoria,
após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta Pública,
originalmente prevista para julho do corrente e ainda não ocorrida em razão da dilação de prazo
para tomada de subsídios junto a atores externos relacionados à matéria.
Análise da Equipe Auditoria 15
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Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

30/10/2017

Providência 16
Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a esperada
implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em curso na
Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização, assim
como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/2015-16.
Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para relatoria,
após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta Pública,
originalmente prevista para julho do corrente e ainda não ocorrida em razão de dilações de prazo
solicitadas (docs SEI 1553343 e 1994003).
Análise da Equipe Auditoria 16
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
22/01/2018

Providência 17
Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a esperada
implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em curso na
Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização, assim
como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/2015-16. O
processo encontra-se em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017,
SEI 2082822), no período de 09/11/2017 a 09/03/2018.
Análise da Equipe Auditoria 17
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
01/05/2018

Providência 18
Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a esperada
implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em curso na
Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização, assim
como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/2015-16, que
esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI 2082822) até
08 de abril de 2018 e agora aguarda a fase de análise das contribuições recebidas.
Análise da Equipe Auditoria 18
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
09/07/2018

Providência 19
Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a esperada
implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em curso na
Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização, assim
como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/2015-16, que
esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI 2082822) até
08 de abril de 2018 e agora encontra-se, sob a coordenação da COQL/SCO, em fase de análise
pelas áreas técnicas das contribuições feitas no referido instrumento de participação popular.
Análise da Equipe Auditoria 19
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
21/09/2018

Providência 20
Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a esperada
implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em curso na
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Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização, assim
como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/2015-16, que
esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI 2082822) até
08 de abril de 2018 e agora encontra-se, sob a coordenação da COQL/SCO, em fase de análise
pelas áreas técnicas das contribuições feitas no referido instrumento de participação popular.
Análise da Equipe Auditoria 20

Prazo
07/12/2018

Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.
Providência 21

Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516, que esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI
2082822) até 08 de abril de 2018. Após este período as áreas técnicas iniciaram a avalição das
contribuições. Consolidada as analises a proposta foi enviada a Procuradoria especializada da
Anatel em 23/11/2018.
Análise da Equipe Auditoria 21

Prazo
06/02/2019

Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 6/2014/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. nº 116/2014/AUD

Órgão Responsável:

SRC, RCRC

Assunto:

Auditoria no processo de tratamento de solicitações dos consumidores
de serviços de telecomunicações.

Ítem

1

Referência

C

Recomendação (08/09/2014)

Classificação

Formalize, por meio de instrumento adequado, a
obrigatoriedade da observância de prazo específico para
Tratar
que as operadoras respondam às reclamações reabertas
Solicitação
pelos consumidores, e ainda, que implemente controles
dos Usuários
no Sistema FOCUS capazes de monitorar os eventuais
descumprimentos desse prazo. (§§ 92 a 119).
Providência 1

5.36. Conforme mencionado acima e considerando as premissas explicitadas, no sentido de
configurar o tratamento das reclamações dos consumidores como um procedimento administrativo,
está sendo elaborada uma minuta de Regulamento voltada especificamente à formalização do
tratamento das solicitações registradas na Agência, detalhando, entre outros, o procedimento
constante dos arts. 103 e 104 do RI-Anatel, a ser submetida, oportunamente, à Superintendência de
Planejamento e Regulamentação – SPR, sendo que, oportunamente, será avaliada a
obrigatoriedade da observância de prazo específico para que as operadoras respondam às
reclamações reabertas pelos consumidores. 5.37. No que se refere à implementação de controles
no Sistema FOCUS capazes de monitorar os eventuais descumprimentos desse prazo, conforme
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informado no item 5.32, um novo sistema de tratamento das demandas dos consumidores está em
fase de desenvolvimento na Agência.
Análise da Equipe Auditoria 1
Visando dar cumprimento à recomendação a área apresentou duas medidas
específicas: a) Edição de novo regulamento onde será avaliada a obrigatoriedade
da observância de prazo específico para que as operadoras respondam às
reclamações reabertas pelos consumidores. b) Desenvolvimento de novo sistema
com capacidade de monitorar os descumprimentos desse prazo. Nesse sentido,
solicitamos informar o andamento das citações ações. Recomendação em
andamento.

Prazo
12/11/2014

Providência 2
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, informa-se
que, com relação ao regulamento de tratamento das solicitações, cumpre destacar que a retomada
da discussão do tema está prevista para fevereiro de 2015, notadamente em decorrência da
execução de atividades pelas áreas técnicas da SRC projetadas para o último trimestre de 2014,
cujos resultados e desdobramentos tem impacto direto ou indireto sobre os processos a serem
consubstanciado em tal regramento, inclusive, dentre outras, o desenvolvimento de novo sistema
de registro e tratamento de solicitações de consumidores, que, na esfera da SRC, teve as etapas de
(i) mapeamento de fluxos/processos e (ii) especificações gerais de sistema já concluídas. As
demais etapas estão sob a gestão da SGI.
Análise da Equipe Auditoria 2
Tendo em vista as tratativas apresentadas acerca da edição de novo regulamento e
desenvolvimento de novo sistema, será conferido prazo para nova avaliação da
implementação das medidas.

Prazo
02/03/2015

Providência 3
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, informa-se
que o tema abordado na “Providência 2” acima encontra-se em discussão no âmbito da SRC.
Análise da Equipe Auditoria 3
Será conferido novo prazo para ultimação das medidas apontadas. Recomendação
em andamento

Prazo
18/05/2015

Providência 4
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas a essa AUD por meio das Providências 1 a 3, cumpre
informar o seguinte: No que se refere à elaboração do regulamento de tratamento (dentro do qual
está sendo tratado o tema da formalização da contagem de prazo), a previsão da Anatel é ter a AIR
(Análise de Impacto Regulatório) encaminhada à Procuradoria até o final de julho/2015. Não
obstante, o conteúdo do regulamento ainda está em discussão, como relatado na Providência 3
acima. Quanto à implementação dos controles no Sistema FOCUS, vinculada ao desenvolvimento
de novo sistema de registro e tratamento de solicitações de consumidores, o processo para a
correspondente contratação encontra-se em fase final de análise pelas SRC e SGI.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
conclusão das tratativas e implementação das alterações apontadas. Recomendação
em andamento.

03/08/2015

Providência 5
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Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas a essa AUD por meio das Providências 1 a 3, cumpre
informar o seguinte: No que se refere à obrigatoriedade da observância de prazo específico para
que as operadoras respondam às reclamações reabertas pelos consumidores, informa-se que a AIR
(Análise de Impacto Regulatório) correspondente, dentro da qual está sendo tratado o tema da
formalização da contagem de prazo, foi encaminhada à Procuradoria em 31/julho/2015, para
análise e posterior retorno à área técnica. Quanto à implementação dos controles no Sistema
FOCUS, vinculada ao desenvolvimento de novo sistema de registro e tratamento de solicitações de
consumidores, o processo para a correspondente contratação encontra-se em fase final de análise
pelas SRC e SGI.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
conclusão das tratativas e implementação das alterações apontadas. Recomendação
em andamento.

05/10/2015

Providência 6
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas a essa AUD por meio das Providências 1 a 3, cumpre
informar o seguinte: No que se refere à obrigatoriedade da observância de prazo específico para
que as operadoras respondam às reclamações reabertas pelos consumidores, informa-se que a AIR
(Análise de Impacto Regulatório) correspondente, dentro da qual está sendo tratado o tema da
formalização da contagem de prazo, foi encaminhada à Procuradoria em 31/julho/2015, para
análise, e retornou à área técnica em 21/setembro/2015. Ato contínuo, foi iniciada em
01/outubro/2015 a Consulta Interna da Proposta de Regulamento pertinente, a se encerrar em
16/outubro/2015. Quanto à implementação dos controles no Sistema FOCUS, vinculada ao
desenvolvimento de novo sistema de registro e tratamento de solicitações de consumidores, o
processo para a correspondente contratação ainda encontra-se em fase final de análise pelas SRC e
SGI.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Será conferido novo prazo para conclusão das medidas apontadas. Recomendação
em andamento.

07/12/2015

Providência 7
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas a essa AUD por meio das Providências 1 a 3, cumpre
informar o seguinte: No que se refere à obrigatoriedade da observância de prazo específico para
que as operadoras respondam às reclamações reabertas pelos consumidores, informa-se que a AIR
(Análise de Impacto Regulatório) correspondente, dentro da qual está sendo tratado o tema da
formalização da contagem de prazo, teve sua Consulta Interna encerrada em 16/outubro/2015 e
está com as contribuições em análise pela SRC desde então. Quanto à implementação dos
controles no Sistema FOCUS, vinculada ao desenvolvimento de novo sistema de registro e
tratamento de solicitações de consumidores, o processo para a correspondente contratação ainda
encontra-se em fase final de análise pelas SRC e SGI.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Conforme já mencionado anteriormente, a área apresentou duas medidas
específicas visando o atendimento da recomendação: a) Edição de novo
regulamento onde será avaliada a obrigatoriedade da observância de prazo
específico para que as operadoras respondam às reclamações reabertas pelos
consumidores. b) Desenvolvimento de novo sistema com capacidade de monitorar
os descumprimentos desse prazo. Nesse sentido, solicitamos informar o andamento

28/03/2016
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das citações ações. No decorrer do período as providências inseridas demonstraram
que tais medidas ainda não foram concluídas. Dessa forma, tendo em vista o lapso
temporal desde a expedição da recomendação, solicitamos ao Gestor a
apresentação de informações detalhadas acerca do grau de implementação das
medidas apontadas, bem como seja apresentado cronograma para conclusão das
referidas medidas. Recomendação em andamento.
Providência 8
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas a essa AUD, cumpre informar que a proposta de
Regulamento voltada especificamente à formalização do tratamento das solicitações registradas na
Agência, detalhando, entre outros, o procedimento constante dos arts. 103 e 104 do RI-Anatel, em
razão das implicações do tema sobre o mérito de aspectos da minuta em questão, foi incorporado
ao projeto de melhoria da qualidade, ora em curso no âmbito do Planejamento Estratégico da
Agência. Informa-se que esse projeto não possui até o momento data de conclusão definida.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

A forma de implementação das medidas apontadas pela Auditoria Interna deve ser
definida pelo Gestor, na medida em que este tem conhecimento aprofundado sobre
o tema, e mais, é o responsável formal pelo processo. Também não pode ser
afastada a possibilidade de o Gestor, ao longo da implementação das providências,
entender, com base em fatos supervenientes, que uma outra medida é mais ou
menos adequada ao atendimento da recomendação. Entretanto, tais fatos não
afastam a necessidade da implementação de medidas efetivas e adequadas ao
atendimento da recomendação. Dessa forma, considerando o teor da providência 8,
deverá ser informado pelo Gestor/Responsável, de forma circunstanciada, a
aderência do projeto estratégico à recomendação, bem como informar prazos e
responsáveis com o intuito de tornar viável o acompanhamento da medida pela
Auditoria Interna.

15/04/2016

Providência 9
A manifestação da área técnica em atendimento ao constante da Análise AUD 8 consta do anexo
arquivo Anexo à Providência 9.docx.
Análise da Equipe Auditoria 9
As informações prestadas na Providência n. 9 indicam que a SRC, no âmbito do
projeto de Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de
Telecomunicações, está avaliando uma alteração no modelo de interação com os
consumidores. Entretanto, até o presente momento, não há definição da proposta,
ou seja, o modelo atual continuará vigente até a definição de um novo modelo.
Dessa forma, a recomendação será mantida em monitoramento e será conferido
novo prazo com o objetivo de avaliar as eventuais propostas para tratamento da
questão. Recomendação em andamento.

Prazo
01/07/2016

Providência 10
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas à AUD, informa-se que o último status relatado
(Providência 9) segue inalterado: (i) quanto à “formalização, por meio de instrumento adequado, a
obrigatoriedade da observância de prazo específico para que as operadoras respondam às
reclamações reabertas pelos consumidores”, em razão da vinculação das discussões relativas ao
Regulamento de Tratamento ao projeto estratégico de Reavaliação do Modelo de Gestão da
Qualidade de Serviços de Telecomunicações, cujo prazo para encaminhamento à Procuradoria da
Agência é julho/2016; e (ii) quanto à “implementação de controles no Sistema FOCUS capazes de
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monitorar os eventuais descumprimentos desse prazo”, na esfera da SRC, o desenvolvimento de
novo sistema teve as etapas de mapeamento de fluxos/processos e especificações gerais de sistema
já concluídas. As demais etapas estão sob a gestão da SGI.
Análise da Equipe Auditoria 10
Conforme informações prestadas, será conferido novo prazo. Recomendação em
andamento.

Prazo
01/09/2016

Providência 11
Quanto à “formalização, por meio de instrumento adequado, a obrigatoriedade da observância de
prazo específico para que as operadoras respondam às reclamações reabertas pelos consumidores”,
o tema continua sendo tratado no escopo do Regulamento de Gestão da Qualidade, ao qual estão
vinculadas as discussões sobre o tratamento de solicitações dos consumidores. (ii) quanto à
“implementação de controles no Sistema FOCUS capazes de monitorar os eventuais
descumprimentos desse prazo”, na esfera da SRC, o desenvolvimento de novo sistema teve as
etapas de mapeamento de fluxos/processos e especificações gerais de sistema já concluídas.
Análise da Equipe Auditoria 11
Quando do apontamento das providências reputamos relevante que a área gestora
aponte os avanços alcançados no período, bem como as próximas etapas do
processo, assinalando, sempre, os prazos para sua conclusão. Recomendação em
andamento.

Prazo
09/09/2016

Providência 12
Quanto aos prazos estes estão diretamente relacionados ao processo de revisão do modelo de
Gestão da Qualidade no âmbito da Anatel. Conforme acompanhamento do Planejamento
Estratégico a reavaliação do modelo de qualidade de serviços está com uma realização de 69%.
Análise da Equipe Auditoria 12

Prazo

Será conferido novo prazo de 90 dias para manifestação da área sobre o avanço das
medidas para implementação da providência.

01/12/2016

Providência 13
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas à AUD, informa-se que os últimos status relatados
(Providências 9 a 12) segue inalterado: (i) quanto à “formalização, por meio de instrumento
adequado, de obrigatoriedade da observância de prazo específico para que as operadoras
respondam às reclamações reabertas pelos consumidores”, em razão da vinculação das discussões
relativas ao Regulamento de Tratamento ao projeto estratégico de Reavaliação do Modelo de
Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações, cumpre dizer que o processo foi
encaminhado ao Conselho Diretor para apreciação da proposta de área técnica de realização de
consulta pública; e (ii) quanto à “implementação de controles no Sistema FOCUS capazes de
monitorar os eventuais descumprimentos desse prazo”, na esfera da SRC, o desenvolvimento de
novo sistema teve as etapas de mapeamento de fluxos/processos e especificações gerais de sistema
já concluídas. Sob a gestão da SGI, ainda não se decidiu entre comprar, desenvolver internamente
ou adaptar solução de outro ente público.
Análise da Equipe Auditoria 13
Tendo em vista as informações prestadas, será conferido novo prazo para
conclusão das tratativas. Recomendação em andamento.

Prazo
02/03/2017

Providência 14
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Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas à AUD, informa-se que os últimos status relatados
(Providências 9 a 12) segue inalterado: (i) quanto à “formalização, por meio de instrumento
adequado, de obrigatoriedade da observância de prazo específico para que as operadoras
respondam às reclamações reabertas pelos consumidores”, em razão da vinculação das discussões
relativas ao Regulamento de Tratamento ao projeto estratégico de Reavaliação do Modelo de
Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações, cumpre informar que o processo
correspondente já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para relatoria, após o que,
segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta Pública até julho do
corrente.; e (ii) quanto à “implementação de controles no Sistema FOCUS capazes de monitorar os
eventuais descumprimentos desse prazo”, na esfera da SRC, o desenvolvimento de novo sistema
teve as etapas de mapeamento de fluxos/processos e especificações gerais de sistema já
concluídas. Sob a gestão da SGI, ainda não se decidiu entre comprar, desenvolver internamente ou
adaptar solução de outro ente público.
Análise da Equipe Auditoria 14
Prorroga-se o prazo para conclusão das ações. Recomendação em andamento.

Prazo
05/06/2017

Providência 15
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas à AUD, informa-se que os últimos status relatados
(Providências 9 a 14) segue inalterado: (i) quanto à “formalização, por meio de instrumento
adequado, de obrigatoriedade da observância de prazo específico para que as operadoras
respondam às reclamações reabertas pelos consumidores”, em razão da vinculação das discussões
relativas ao Regulamento de Tratamento ao projeto estratégico de Reavaliação do Modelo de
Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações, cumpre informar que o processo
correspondente já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para relatoria, após o que,
segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta Pública até julho do
corrente.; e (ii) quanto à “implementação de controles no Sistema FOCUS capazes de monitorar os
eventuais descumprimentos desse prazo”, foi decidido pelo desenvolvimento interno de um novo
sistema. Neste sentido, estão sendo realizadas reuniões entre SGI e SRC para especificação de
sistema.
Análise da Equipe Auditoria 15

Prazo

O prazo será prorrogado para a conclusão das ações apontadas. Recomendação em
andamento.

08/09/2017

Providência 16
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas à AUD, informa-se que os últimos status relatados
(Providências 9 a 14) segue inalterado: (i) quanto à “formalização, por meio de instrumento
adequado, de obrigatoriedade da observância de prazo específico para que as operadoras
respondam às reclamações reabertas pelos consumidores”, em razão da vinculação das discussões
relativas ao Regulamento de Tratamento ao projeto estratégico de Reavaliação do Modelo de
Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações, cumpre informar que o processo
correspondente já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para relatoria, após o que,
segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta Pública,
originalmente prevista para julho do corrente e ainda não ocorrida em razão da dilação de prazo
para tomada de subsídios junto a atores externos relacionados à matéria; e (ii) quanto à
“implementação de controles no Sistema FOCUS capazes de monitorar os eventuais
descumprimentos desse prazo”, foi decidido pelo desenvolvimento interno de um novo sistema
(Portal do Projeto: http://integra/PWA/SGI/atendimentoaoconsumidor). Neste sentido, estão sendo
realizadas reuniões entre SGI e SRC para especificação de sistema, conforme o constante do
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Processo SEI 53500.052077/2017-47.
Análise da Equipe Auditoria 16

Prazo

O prazo será prorrogado para a conclusão das ações apontadas. Recomendação em
andamento.

06/12/2017

Providência 17
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas à AUD, informa-se que os últimos status relatados
(Providências 9 a 16) segue inalterado: (i) quanto à “formalização, por meio de instrumento
adequado, de obrigatoriedade da observância de prazo específico para que as operadoras
respondam às reclamações reabertas pelos consumidores”, em razão da vinculação das discussões
relativas ao Regulamento de Tratamento ao projeto estratégico de Reavaliação do Modelo de
Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações, cumpre informar que o processo
correspondente encontra-se em consulta pública no período de 09/11/2017 a 08/01/2018 (Consulta
Pública nº 29, cópia anexa, original disponível em
http://sistemasnet/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?
CodProcesso=C2036&Tipo=1&Opcao=andamento); e (ii) quanto à “implementação de controles
no Sistema FOCUS capazes de monitorar os eventuais descumprimentos desse prazo”, foi
decidido pelo desenvolvimento interno de um novo sistema (Portal do Projeto:
http://integra/PWA/SGI/atendimentoaoconsumidor). Neste sentido, estão sendo realizadas
reuniões entre SGI e SRC para especificação de sistema, conforme o constante do Processo SEI
53500.052077/2017-47.
Análise da Equipe Auditoria 17
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
12/03/2018

Providência 18
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas à AUD, informa-se que os últimos status relatados
(Providências 9 a 16) segue inalterado: (i) quanto à “formalização, por meio de instrumento
adequado, de obrigatoriedade da observância de prazo específico para que as operadoras
respondam às reclamações reabertas pelos consumidores”, em razão da vinculação das discussões
relativas ao Regulamento de Tratamento ao projeto estratégico de Reavaliação do Modelo de
Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações, cumpre informar que o processo
correspondente encontra-se em consulta pública no período de 09/11/2017 a 08/04/2018 (Consulta
Pública nº 29, cópia anexa, original disponível em
http://sistemasnet/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?
CodProcesso=C2036&Tipo=1&Opcao=andamento); e (ii) quanto à “implementação de controles
no Sistema FOCUS capazes de monitorar os eventuais descumprimentos desse prazo”, foi
decidido pelo desenvolvimento interno de um novo sistema (Portal do Projeto:
http://integra/PWA/SGI/atendimentoaoconsumidor). Neste sentido, estão sendo realizadas
reuniões entre SGI e SRC para especificação de sistema, conforme o constante do Processo SEI
53500.052077/2017-47.
Análise da Equipe Auditoria 18
O prazo será prorrogado para conclusão das providências. Recomendação em
andamento.

Prazo
14/06/2018

Providência 19
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas à AUD, informa-se abaixo o status atualizado: (i) quanto à
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“formalização, por meio de instrumento adequado, de obrigatoriedade da observância de prazo
específico para que as operadoras respondam às reclamações reabertas pelos consumidores”, em
razão da vinculação das discussões relativas ao Regulamento de Tratamento ao projeto estratégico
de Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações, cumpre
informar que, após a fase de consulta pública, ocorrida no período de 09/11/2017 a 08/04/2018
(Consulta Pública nº 29, disponível em
http://sistemasnet/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp), o processo encontra-se,
sob a coordenação da COQL/SCO, em fase de análise pelas áreas técnicas das contribuições feitas
no referido instrumento de participação popular; e (ii) quanto à “implementação de controles no
Sistema FOCUS capazes de monitorar os eventuais descumprimentos desse prazo”, o status
anteriormente informado segue inalterado: foi decidido pelo desenvolvimento interno de um novo
sistema (Portal do Projeto: http://integra/PWA/SGI/atendimentoaoconsumidor). Neste sentido,
estão sendo realizadas reuniões entre SGI e SRC para especificação de sistema, conforme o
constante do Processo SEI 53500.052077/2017-47.
Análise da Equipe Auditoria 19
O prazo será prorrogado para conclusão das providências. Recomendação em
andamento.

Prazo
20/08/2018

Providência 20
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas à AUD, informa-se abaixo o status atualizado: (i) quanto à
“formalização, por meio de instrumento adequado, de obrigatoriedade da observância de prazo
específico para que as operadoras respondam às reclamações reabertas pelos consumidores”, em
razão da vinculação das discussões relativas ao Regulamento de Tratamento ao projeto estratégico
de Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações, cumpre
informar que, após a fase de consulta pública, ocorrida no período de 09/11/2017 a 08/04/2018
(Consulta Pública nº 29, disponível em
http://sistemasnet/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp), o processo encontra-se,
sob a coordenação da COQL/SCO, em fase de análise pelas áreas técnicas das contribuições feitas
no referido instrumento de participação popular; e (ii) quanto à “implementação de controles no
Sistema FOCUS capazes de monitorar os eventuais descumprimentos desse prazo”, o status
anteriormente informado segue inalterado: foi decidido pelo desenvolvimento interno de um novo
sistema (Portal do Projeto: http://integra/PWA/SGI/atendimentoaoconsumidor). Neste sentido,
estão sendo realizadas reuniões entre SGI e SRC para especificação de sistema, conforme o
constante do Processo SEI 53500.052077/2017-47.
Análise da Equipe Auditoria 20
Será concedido novo prazo para avaliação das providências implementadas.
Recomendação em andamento.

Prazo
12/11/2018

Providência 21
Com relação ao constante do item 1 “C”, do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD e fazendo
menção às informações já apresentadas à AUD, informa-se abaixo o status atualizado: (i) quanto à
“formalização, por meio de instrumento adequado, de obrigatoriedade da observância de prazo
específico para que as operadoras respondam às reclamações reabertas pelos consumidores”, em
razão da vinculação das discussões relativas ao Regulamento de Tratamento ao projeto estratégico
de Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações, cumpre
informar que, após a fase de consulta pública, ocorrida no período de 09/11/2017 a 08/04/2018
(Consulta Pública nº 29, disponível em
http://sistemasnet/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp), o processo encontra-se,
sob a coordenação da COQL/SCO, em fase de análise pelas áreas técnicas das contribuições feitas
no referido instrumento de participação popular; e (ii) quanto à “implementação de controles no
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Sistema FOCUS capazes de monitorar os eventuais descumprimentos desse prazo”, o status
anteriormente informado segue inalterado: foi decidido pelo desenvolvimento interno de um novo
sistema (Portal do Projeto: http://integra/PWA/SGI/atendimentoaoconsumidor). Neste sentido,
estão sendo realizadas reuniões entre SGI e SRC para especificação de sistema, conforme o
constante do Processo SEI 53500.052077/2017-47.
Análise da Equipe Auditoria 21

Prazo
07/12/2018

Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.
Providência 22

Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516, que esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI
2082822) até 08 de abril de 2018. Após este período as áreas técnicas iniciaram a avalição das
contribuições. Consolidada as analises a proposta foi enviada a Procuradoria especializada da
Anatel em 23/11/2018.
Análise da Equipe Auditoria 22

Prazo
06/02/2019

Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 6/2014/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. nº 116/2014/AUD

Órgão Responsável:

SRC, RCRC

Assunto:

Auditoria no processo de tratamento de solicitações dos consumidores
de serviços de telecomunicações.

Ítem

1

Referência

D

Recomendação (08/09/2014)
Adote medidas que visem a utilização das informações
relativas os descumprimentos de prazos pelas
operadoras como fator de cálculo do indicador de
atendimento. (§§ 92 a 119).

Classificação
Tratar
Solicitação
dos Usuários

Providência 1
5.33. Dada a afinidade de assuntos, as considerações aos itens “b” e “d” serão realizadas
conjuntamente. 5.34. Dito isso, cumpre esclarecer que a reiteração automática indica que não
houve tratamento dentro do prazo para resposta ao consumidor. Atualmente, estas informações são
consideradas no indicador de atendimento (IDA), através do cálculo dos indicadores Taxa de
Resolvida em até 5 dias e Taxa de Resolvidas no período: Taxa de Resolvida em até 5 dias O
indicador do Sistema Focus que sinaliza este aspecto é a Taxa Resolvidas, calculada com base na
quantidade total de solicitações resolvidas em 5 dias e o número de solicitações registradas,
conforme fórmula abaixo: Taxa de Resolvidas no período (últimos 3 meses) O indicador leva em
consideração a capacidade da prestadora de serviço de telecomunicações em solucionar em
definitivo todas as reclamações pendentes, que não são solucionadas dentro do prazo de 5 dias
úteis ou que foram reabertas pelo usuário. O indicador do sistema Focus que sinaliza este aspecto é
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a Taxa Resolvidas, calculada com base na quantidade total de solicitações resolvidas e o número
de solicitações registradas, últimos 3 meses, conforme fórmulas abaixo: 5.35. Embora presente no
IDA atual, o incentivo à tempestividade na resposta pode ser maximizado por meio do
estabelecimento de novos fatores e metas relativos aos prazos para tratamento das solicitações pela
prestadora. A SRC já iniciou estudos no sentido de viabilizar mudanças na metodologia de cálculo
do indicador de atendimento.
Análise da Equipe Auditoria 1
Considerando as informações apresentadas pela SRC, aguardaremos a conclusão
dos estudos e a aprovação da nova metodologia de cálculo do indicador.
Recomendação em andamento.

Prazo
12/11/2014

Providência 2
Dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos itens 1, “B”, “D” e “E” do
Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente. Neste sentido, em
continuidade aos estudos anteriormente iniciados, em setembro de 2014 foi formalmente
instaurado o Processo de nº 53500.022280/2014-46, com o objetivo de acompanhar e instruir a
Revisão do Índice de Desempenho no Atendimento – IDA. Neste contexto, foram realizadas
diversas reuniões, tanto entre as áreas técnicas da Superintendência (RCTS/RCRC/RCIC), quanto
entre representantes desta última com o conjunto das principais prestadoras de telecomunicações.
Com as prestadoras, foram realizadas reuniões para tratar deste tema em 12/agosto; 23/setembro; e
29/outubro, estando prevista nova rodada de discussões para 25/novembro próximo, oportunidade
em que, após o encaminhamento por parte das operadoras, até o dia 10/11/14, da revisão do
conjunto de propostas discutido na última reunião.
Análise da Equipe Auditoria 2
Recomendação em andamento. Será conferido novo prazo para avaliação da
implementação das medidas.

Prazo
22/12/2014

Providência 3
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Neste sentido, em complemento às informações prestadas, foi realizada, em 25 de novembro de
2014, nova rodada de discussões com as principais prestadoras de telecomunicações, oportunidade
em que foi apresentada e discutida a nova metodologia de cálculo do Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA, estando previsto o início da realização de testes em janeiro de 2015.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo
31/01/2015

Recomendação em andamento.
Providência 4

Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Neste sentido, em complemento às informações prestadas, os testes da nova metodologia de
cálculo do Índice de Desempenho no Atendimento – IDA, que indicarão a viabilidade e a
pertinência das alterações propostas, foram iniciados em janeiro do corrente.
Análise da Equipe Auditoria 4
Em que pese o teor das informações prestadas, solicitamos esclarecimentos
adicionais acerca das medidas já adotadas, bem como em relação às conclusões
dos testes atinentes à nova metodologia. Recomendação em andamento.

Prazo
29/05/2015

Providência 5
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Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Assim, em complementação às informações anteriormente prestadas, cumpre informar que a
revisão do Índice de Desempenho no atendimento – IDA segue em fase de teste das possibilidades
desenvolvidas até o momento, assim como de discussões internas e com as prestadoras. Neste
sentido, já em 2015, foram realizadas duas reuniões com o conjunto das principais prestadoras em
10 de fevereiro e 24 de março – estando prevista mais uma, para o próximo dia 02 de junho.
Entende-se pertinente destacar que toda alteração no IDA, dado seu grau de influência como
agente de mudanças nas prestadoras de telecomunicações, necessariamente deve ser discutida até
sua maturação técnica, de modo a otimizar seus impactos diretos (sobre as empresas) e indiretos
(sobre o consumidor), não sendo possível até o momento apresentar conclusões dos testes
atinentes à nova metodologia, visto que os mesmos encontram-se em curso, pelo que seus
resultados não estão consolidados.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
conclusão das tratativas e implementação das alterações apontadas. Recomendação
em andamento.

03/08/2015

Providência 6
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, cumpre informar que as propostas de
alteração no IDA encontram-se em discussão, estando atualmente em fase de análise e ajuste de
pesos e indicadores.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
conclusão das tratativas e implementação das alterações apontadas. Recomendação
em andamento.

05/10/2015

Providência 7
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, cumpre informar que as propostas de
alteração no IDA encontram-se em discussão, estando atualmente em fase de análise e ajuste de
pesos e indicadores.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Será conferido novo prazo para conclusão das medidas apontadas. Recomendação
em andamento.

07/12/2015

Providência 8
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, cumpre informar que as propostas de
alteração no IDA encontram-se em discussão, estando atualmente em fase de análise e ajuste de
pesos e indicadores.
Análise da Equipe Auditoria 8
Visando dar cumprimento à recomendação a área apresentou duas medidas
específicas: a) Edição de novo regulamento onde será avaliada a obrigatoriedade
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da observância de prazo específico para que as operadoras respondam às
reclamações reabertas pelos consumidores. b) Desenvolvimento de novo sistema
com capacidade de monitorar os descumprimentos desse prazo. Nesse sentido,
solicitamos informar o andamento das citações ações. Recomendação em
andamento.
Providência 9
“Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes
aos itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas
conjuntamente. Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, assim como à Análise
AUD 8, cumpre informar ter sido superada a fase desenvolvida pela área técnica de definição de
pesos e construção dos indicadores componentes do IDA no início de março de 2016. Por esta
razão, a proposta desenvolvida – que, destaque-se, leva em conta diversos fatores tais como
reabertura e prazo de resposta – encontra-se madura para apresentação formal à Superintendência,
o que deve ocorrer nos próximos 20 (vinte) dias. Ato contínuo à aprovação do modelo proposto
pela SRC, será iniciada a fase de apresentação do indicador definido às prestadoras e a
correspondente discussão, visando sua consolidação final e início de aplicação, possivelmente para
o segundo semestre do ano corrente.
Análise da Equipe Auditoria 9
Será conferido novo prazo para conclusão das providências acima descritas.
Recomendação em andamento.

Prazo
06/05/2016

Providência 10
Em continuidade às informações prestadas na Providência 9, e dada a afinidade dos assuntos, as
considerações referentes aos itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD,
permanecerão sendo realizadas conjuntamente. Fazendo menção à Análise AUD 9, cumpre
informar ter sido apresentada à Superintendente de Relações com Consumidores a nova
metodologia de cálculo do IDA, em 07 de abril de 2016, oportunidade em que foram aprovadas as
mudanças propostas pela área técnica responsável. No dia 26 de abril de 2016 foi apresentado o
novo método do referido indicador aos Grupos Econômicos, em reunião presencial realizada na
Anatel com representantes das empresas. Ato contínuo, encaminhou-se às operadoras o Simulador
do Novo IDA para a realização dos devidos testes, concedendo-se, a partir disso, prazo de três
semanas para o envio à Anatel de críticas e sugestões. Tais contribuições serão analisadas e
consolidadas. A previsão de implantação do novo IDA permanece para o segundo semestre do ano
corrente.
Análise da Equipe Auditoria 10
As informações prestadas dão conta de que as medidas visando a implementação
da recomendação estão em curso. Dessa forma, será conferido novo prazo para
ultimação das tratativas. Recomendação em andamento.

Prazo
01/07/2016

Providência 11
Em continuidade às informações prestadas na Providência 10, e dada a afinidade dos assuntos, as
considerações referentes aos itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD,
permanecerão sendo realizadas conjuntamente. Ato contínuo ao informado na Providência 10, as
contribuições das prestadoras foram recebidas em 17 de maio de 2016, analisadas pela área técnica
e respondidas em 31 de maio último. Do resultado dessa fase de contribuições feitas pelas
empresas, entrou o Novo IDA na fase final de testes e simulações (já incorporando as
contribuições das prestadoras acatadas). Neste sentido, sua implementação ficou definida para
janeiro de 2017.
Análise da Equipe Auditoria 11
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Conforme informações prestadas, será conferido novo prazo. Recomendação em
andamento.

31/01/2017

Providência 12
Posteriormente à última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convem destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516. Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para
relatoria, após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta
Pública até julho do corrente.
Análise da Equipe Auditoria 12

Prazo

Tendo em vista as informações prestadas pela área, será conferido novo prazo para
conclusão e implementação das medidas apontadas. Recomendação em
andamento.

08/05/2017

Providência 13
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convem destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516. Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para
relatoria, após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta
Pública até julho do corrente.
Análise da Equipe Auditoria 13
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
18/08/2017

Providência 14
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convem destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516. Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para
relatoria, após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta
Pública, originalmente prevista para julho do corrente e ainda não ocorrida em razão da dilação de
prazo para tomada de subsídios junto a atores externos relacionados à matéria.
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Análise da Equipe Auditoria 14
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
30/10/2017

Providência 15
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convem destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516. Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para
relatoria, após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta
Pública, originalmente prevista para julho do corrente e ainda não ocorrida em razão de dilações
de prazo solicitadas (docs SEI 1553343 e 1994003).
Análise da Equipe Auditoria 15
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
22/01/2018

Providência 16
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516. O processo encontra-se em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de
2017, SEI 2082822), no período de 09/11/2017 a 09/03/2018.
Análise da Equipe Auditoria 16
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
01/05/2018

Providência 17
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516, que esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI
2082822) até 08 de abril de 2018 e agora aguarda a fase de análise das contribuições recebidas.
Análise da Equipe Auditoria 17

Prazo

O prazo será prorrogado por 60 dias até a análise final das contribuições recebidas

09/07/2018
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em consulta pública.
Providência 18
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516, que esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI
2082822) até 08 de abril de 2018 e agora encontra-se, sob a coordenação da COQL/SCO, em fase
de análise pelas áreas técnicas das contribuições feitas no referido instrumento de participação
popular.
Análise da Equipe Auditoria 18
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
21/09/2018

Providência 19
Conforme relato na última manifestação à AUD,As discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516, que esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI
2082822) até 08 de abril de 2018 e ainda encontra-se, sob a coordenação da COQL/SCO, em fase
de análise pelas áreas técnicas das contribuições feitas no referido instrumento de participação
popular.
Análise da Equipe Auditoria 19
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
07/12/2018

Providência 20
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516, que esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI
2082822) até 08 de abril de 2018. Após este período as áreas técnicas iniciaram a avalição das
contribuições. Consolidada as analises a proposta foi enviada a Procuradoria especializada da
Anatel em 23/11/2018.
Análise da Equipe Auditoria 20
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Prazo
06/02/2019

Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 6/2014/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. nº 116/2014/AUD

Órgão Responsável:

SRC, RCRC

Assunto:

Auditoria no processo de tratamento de solicitações dos consumidores
de serviços de telecomunicações.

Ítem

1

Referência

E

Recomendação (08/09/2014)

Classificação

Avalie a pertinência da supressão da regra de
Tratar
atendimento dos cinco dias úteis, nas situações em que a
Solicitação
reclamação é respondida e reaberta antes do transcurso
dos Usuários
do prazo inicial. (§§ 92 a 119).
Providência 1

5.38. Atualmente, tal regra tem influência no contexto da metodologia de cálculo do Indicador de
Atendimento – IDA, particularmente em um dos seus fatores, qual seja, “Taxa de Resolvidas em
até 5 dias”. Não obstante, conforme informado anteriormente, a SRC já iniciou estudos no sentido
de viabilizar mudanças na metodologia de cálculo deste indicador.
Análise da Equipe Auditoria 1
Considerando as informações apresentadas pela SRC, aguardaremos a conclusão
dos estudos e a aprovação da nova metodologia de cálculo do indicador.
Recomendação em andamento.

Prazo
12/11/2014

Providência 2
Dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos itens 1, “B”, “D” e “E” do
Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente. Neste sentido, em
continuidade aos estudos anteriormente iniciados, em setembro de 2014 foi formalmente
instaurado o Processo de nº 53500.022280/2014-46, com o objetivo de acompanhar e instruir a
Revisão do Índice de Desempenho no Atendimento – IDA. Neste contexto, foram realizadas
diversas reuniões, tanto entre as áreas técnicas da Superintendência (RCTS/RCRC/RCIC), quanto
entre representantes desta última com o conjunto das principais prestadoras de telecomunicações.
Com as prestadoras, foram realizadas reuniões para tratar deste tema em 12/agosto; 23/setembro; e
29/outubro, estando prevista nova rodada de discussões para 25/novembro próximo, oportunidade
em que, após o encaminhamento por parte das operadoras, até o dia 10/11/14, da revisão do
conjunto de propostas discutido na última reunião.
Análise da Equipe Auditoria 2
Recomendação em andamento. Será conferido novo prazo para avaliação da
implementação das medidas.

Prazo
22/12/2014

Providência 3
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Neste sentido, em complemento às informações prestadas, foi realizada, em 25 de novembro de
2014, nova rodada de discussões com as principais prestadoras de telecomunicações, oportunidade
em que foi apresentada e discutida a nova metodologia de cálculo do Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA, estando previsto o início da realização de testes em janeiro de 2015.

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

04/01/2019

Página 32 de 163

Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo
31/01/2015

Recomendação em andamento.
Providência 4

Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Neste sentido, em complemento às informações prestadas, os testes da nova metodologia de
cálculo do Índice de Desempenho no Atendimento – IDA, que indicarão a viabilidade e a
pertinência das alterações propostas, foram iniciados em janeiro do corrente.
Análise da Equipe Auditoria 4
Em que pese o teor das informações prestadas, solicitamos esclarecimentos
adicionais acerca das medidas já adotadas, bem como em relação às conclusões
dos testes atinentes à nova metodologia. Recomendação em andamento.

Prazo
29/05/2015

Providência 5
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Assim, em complementação às informações anteriormente prestadas, cumpre informar que a
revisão do Índice de Desempenho no atendimento – IDA segue em fase de teste das possibilidades
desenvolvidas até o momento, assim como de discussões internas e com as prestadoras. Neste
sentido, já em 2015, foram realizadas duas reuniões com o conjunto das principais prestadoras em
10 de fevereiro e 24 de março – estando prevista mais uma, para o próximo dia 02 de junho.
Entende-se pertinente destacar que toda alteração no IDA, dado seu grau de influência como
agente de mudanças nas prestadoras de telecomunicações, necessariamente deve ser discutida até
sua maturação técnica, de modo a otimizar seus impactos diretos (sobre as empresas) e indiretos
(sobre o consumidor), não sendo possível até o momento apresentar conclusões dos testes
atinentes à nova metodologia, visto que os mesmos encontram-se em curso, pelo que seus
resultados não estão consolidados.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
conclusão das tratativas e implementação das alterações apontadas. Recomendação
em andamento.

03/08/2015

Providência 6
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, cumpre informar que as propostas de
alteração no IDA encontram-se em discussão, estando atualmente em fase de análise e ajuste de
pesos e indicadores.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
conclusão das tratativas e implementação das alterações apontadas. Recomendação
em andamento.

05/10/2015

Providência 7
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, cumpre informar que as propostas de
alteração no IDA encontram-se em discussão, estando atualmente em fase de análise e ajuste de
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pesos e indicadores.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Será conferido novo prazo para conclusão das medidas apontadas. Recomendação
em andamento.

07/12/2015

Providência 8
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, cumpre informar que as propostas de
alteração no IDA encontram-se em discussão, estando atualmente em fase de análise e ajuste de
pesos e indicadores.
Análise da Equipe Auditoria 8
Visando dar cumprimento à recomendação a área apresentou duas medidas
específicas: a) Edição de novo regulamento onde será avaliada a obrigatoriedade
da observância de prazo específico para que as operadoras respondam às
reclamações reabertas pelos consumidores. b) Desenvolvimento de novo sistema
com capacidade de monitorar os descumprimentos desse prazo. Nesse sentido,
solicitamos informar o andamento das citações ações. Recomendação em
andamento.

Prazo
28/03/2016

Providência 9
Conforme informado anteriormente, dada a afinidade dos assuntos, as considerações referentes aos
itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD, serão realizadas conjuntamente.
Fazendo menção às respostas anteriormente apresentadas, assim como à Análise AUD 8, cumpre
informar ter sido superada a fase desenvolvida pela área técnica de definição de pesos e construção
dos indicadores componentes do IDA no início de março de 2016. Por esta razão, a proposta
desenvolvida – que, destaque-se, leva em conta diversos fatores tais como reabertura e prazo de
resposta – encontra-se madura para apresentação formal à Superintendência, o que deve ocorrer
nos próximos 20 (vinte) dias. Ato contínuo à aprovação do modelo proposto pela SRC, será
iniciada a fase de apresentação do indicador definido às prestadoras e a correspondente discussão,
visando sua consolidação final e início de aplicação, possivelmente para o segundo semestre do
ano corrente.
Análise da Equipe Auditoria 9
Será conferido novo prazo para conclusão das medidas acima descritas.
Recomendação em andamento.

Prazo
06/05/2016

Providência 10
Em continuidade às informações prestadas na Providência 9, e dada a afinidade dos assuntos, as
considerações referentes aos itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD,
permanecerão sendo realizadas conjuntamente. Fazendo menção à Análise AUD 9, cumpre
informar ter sido apresentada à Superintendente de Relações com Consumidores a nova
metodologia de cálculo do IDA, em 07 de abril de 2016, oportunidade em que foram aprovadas as
mudanças propostas pela área técnica responsável. No dia 26 de abril de 2016 foi apresentado o
novo método do referido indicador aos Grupos Econômicos, em reunião presencial realizada na
Anatel com representantes das empresas. Ato contínuo, encaminhou-se às operadoras o Simulador
do Novo IDA para a realização dos devidos testes, concedendo-se, a partir disso, prazo de três
semanas para o envio à Anatel de críticas e sugestões. Tais contribuições serão analisadas e
consolidadas. A previsão de implantação do novo IDA permanece para o segundo semestre do ano
corrente.
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Análise da Equipe Auditoria 10
As informações prestadas dão conta de que as medidas visando a implementação
da recomendação estão em curso. Dessa forma, será conferido novo prazo para
ultimação das tratativas. Recomendação em andamento.

Prazo
01/07/2016

Providência 11
Em continuidade às informações prestadas na Providência 10, e dada a afinidade dos assuntos, as
considerações referentes aos itens 1, “B”, “D” e “E” do Relatório de Auditoria nº 6/2014/AUD,
permanecerão sendo realizadas conjuntamente. Ato contínuo ao informado na Providência 10, as
contribuições das prestadoras foram recebidas em 17 de maio de 2016, analisadas pela área técnica
e respondidas em 31 de maio último. Do resultado dessa fase de contribuições feitas pelas
empresas, entrou o Novo IDA na fase final de testes e simulações (já incorporando as
contribuições das prestadoras acatadas). Neste sentido, sua implementação ficou definida para
janeiro de 2017.
Análise da Equipe Auditoria 11
Conforme informações prestadas, será conferido novo prazo. Recomendação em
andamento.

Prazo
31/01/2017

Providência 12
Posteriormente à última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convem destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516. Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para
relatoria, após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta
Pública até julho do corrente.
Análise da Equipe Auditoria 12
Tendo em vista as informações fornecidas pela área, será conferido novo prazo
para conclusão e implementação das medidas apontadas. Recomendação em
andamento.

Prazo
08/05/2017

Providência 13
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convem destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516. Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para
relatoria, após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta
Pública até julho do corrente.
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Análise da Equipe Auditoria 13
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
18/08/2017

Providência 14
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convem destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516. Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para
relatoria, após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta
Pública, originalmente prevista para julho do corrente e ainda não ocorrida em razão da dilação de
prazo para tomada de subsídios junto a atores externos relacionados à matéria.
Análise da Equipe Auditoria 14
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
30/10/2017

Providência 15
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convem destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516. Destaque-se que o processo já passou pela PFE/Anatel e encontra-se com o CGIF para
relatoria, após o que, segundo a Agenda Regulatória da Agência, deve ser mandado para Consulta
Pública, originalmente prevista para julho do corrente e ainda não ocorrida em razão de dilações
de prazo solicitadas (docs SEI 1553343 e 1994003).
Análise da Equipe Auditoria 15
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
22/01/2018

Providência 16
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516. O processo encontra-se em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de
2017, SEI 2082822), no período de 09/11/2017 a 09/03/2018.
Análise da Equipe Auditoria 16
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Prazo
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

01/05/2018

Providência 17
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516, que esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI
2082822) até 08 de abril de 2018 e agora aguarda a fase de análise das contribuições recebidas.
Análise da Equipe Auditoria 17

Prazo

O prazo será prorrogado por 60 dias até a análise final das contribuições recebidas
em consulta pública.

09/07/2018

Providência 18
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516, que esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI
2082822) até 08 de abril de 2018 e agora encontra-se, sob a coordenação da COQL/SCO, em fase
de análise pelas áreas técnicas das contribuições feitas no referido instrumento de participação
popular.
Análise da Equipe Auditoria 18
Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Prazo
21/09/2018

Providência 19
Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516, que esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI
2082822) até 08 de abril de 2018 e agora encontra-se, sob a coordenação da COQL/SCO, em fase
de análise pelas áreas técnicas das contribuições feitas no referido instrumento de participação
popular.
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Análise da Equipe Auditoria 19

Prazo
07/12/2018

Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.
Providência 20

Como relatado na última manifestação à AUD, as discussões sobre o Índice de Desempenho no
Atendimento - IDA foram incorporadas e passaram a ser realizadas junto ao projeto estratégico de
Reavaliação do Modelo de Gestão da Qualidade de Serviços de Telecomunicações. Seu
cronograma de implementação passa, portanto, a ocorrer juntamente com o restante dos temas
deliberados no referido projeto de Qualidade. Acerca do tema, portanto, convém destacar o
seguinte: Posteriormente ao desenvolvimento das novas métricas para o cálculo do IDA, com a
esperada implementação para janeiro de 2017, este indicador foi incorporado às discussões ora em
curso na Agência, de “Proposta de revisão do Modelo de Gestão da Qualidade”. Sua formalização,
assim como o detalhamento correspondente, consta dos autos do Processo nº 53500.006207/201516, que esteve em Consulta Pública (Consulta Pública nº 29, de 7 de novembro de 2017, SEI
2082822) até 08 de abril de 2018. Após este período as áreas técnicas iniciaram a avalição das
contribuições. Consolidada as analises a proposta foi enviada a Procuradoria especializada da
Anatel em 23/11/2018.
Análise da Equipe Auditoria 20

Prazo
06/02/2019

Prazo prorrogado. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 1/2015/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFIS, AFIS1

Assunto:

Gestão de bens patrimoniais móveis.

Ítem

154

Referência

a

Memorando de Referência:
Mem.Circ. 37/2015/AUD

Recomendação (15/06/2015)
Com base no art. 234 do Regimento Interno da Anatel,
elabore ato normativo interno disciplinando os
procedimentos para controle sobre o registro
patrimonial dos bens móveis, sua movimentação e seu
desfazimento no âmbito da Anatel (§§ 30 a 37).

Classificação

Administrar
Capacitação

Providência 1
A Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional - AFIS está eleaborando o
processo operacional visando regulmentar, por meio de Portaria, os procedimentos para controle
sobre os registros patrimoniais e desfazimento dos bens móveis. Para a conclusão das atividades
necessitamos de mais 45 (quarenta e cinco dias).
Análise da Equipe Auditoria 1
Conforme solicitação da área auditada, o prazo será prorrogado por 45 dias.

Prazo
17/08/2015

Providência 2
Em razão do término do contrato de suporte ao mapeamento de processo do software Turbina 2.0,
as atividades de automatização do Gerir móveis restaram prejudicadas. A AFCA recebeu em
19/08/2015 Termo de Referência para a nova contratação do referido suporte. Os trabalhos
atualmente contam apenas com os esforços da AFIS estando concluídos os trabalhos de
mapeamento da fase de desfazimento de bens, havendo a necessidade de análise e aprovação da
SGI. Em reunião a SGI informou que dará suporte direto na validação dos processos e integração
com outros sistemas da Anatel, Ex: SEI, bancos de dados do SARH, sistema visão etc.
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Análise da Equipe Auditoria 2
Conforme contato telefônico com a área gestora ficou esclarecido que a os de
controles recomendados pela Auditoria Interna estão sendo viabilizados por meio
do software Turbina 2.0, onde serão implementados os procedimentos para
viabilizar esses controles. Foi solicitado prazo de 30 dias para dar andamento às
novas atividades vinculadas ao desenvolvimento dos procedimentos.
Recomendação em andamento.

Prazo
28/09/2015

Providência 3
Os trabalhos de mapeamento e automatização restaram prejudicados devido aos procedimentos
para entrega da UO001 e desfazimento do SGME que utilizam os mesmos servidores e
colaboradores. Providenciaremos um novo cronograma de reuniões para tratar as atividades já
inseridas no Turbina 2.0 e que necessitam de detalhamento. A primeira reunião ocorrerá dia 29,
terça-feira, às 15horas, para tratamento das primeiras atividades do processo de desfazimento e
estabelecimento do novo cronograma.
Análise da Equipe Auditoria 3
Conforme contato telefônico com a área gestora foi solicitado prazo de 30 dias
para dar andamento às novas atividades vinculadas ao desenvolvimento dos
procedimentos. Recomendação em andamento.

Prazo
30/10/2015

Providência 4
Foi realizada reunião no dia 29/10/2015 que definiu a automatização das três primeiras tarefas do
fluxograma: (Autuar processo de desfazimento de bens, Instituir comissão por portaria e Instruir
processo). Com relação ao SEI, foi reafirmada a necessidade da classificação do tipo do processo,
assunto este que ainda está pendente com a SGI. Em razão do desligamento do estagiário que
estava apoiando a realização das tarefas, iniciou-se processo seletivo, já autorizado pela AFPE,
para sua reposição. Solicitamos 60 (sessenta) dias para nova manifestação.
Análise da Equipe Auditoria 4
Conforme solicitação da área auditada, o prazo será prorrogado por 60 dias.

Prazo
04/01/2016

Providência 5
Recebemos o novo estagiário. Realizamos o treinamento dele no Turbina e foram passadas
instruções pelo anterior sobre os processos já realizados. Viabilizamos os acessos necessários ao
ambiente e aos processos para o novo estagiário. Foram transcritos para o Turbina os demais
processos referentes a bens móveis. Próxima etapa será automatizar as tarefas 4, 5 e 6 em encontro
marcado para o dia 7/1/2016. Solicitamos 60 dias para nova atualização.
Análise da Equipe Auditoria 5
Conforme solicitação da área auditada, o prazo será prorrogado por 60 dias.

Prazo
18/03/2016

Providência 6
Houve o desligamento do novo estagiário responsável. No dia 11 de fevereiro foi encaminhado
processo SEI 53500.002799/2016-70 solicitando novos os currículos para reposição.
Paralelamente, iniciamos contato com a SFI a fim de averiguar eventual contribuição para
programação do Turbina, com o objetivo de concluir os trabalhos. Considerando que a estratégia
de criar os normativos sob a base dos novos processos automatizados no Turbina se mostrou
bastante lenta, especialmente devido aos entraves em termos de recursos e expertise, e assim,
ineficaz no atendimento da recomendação de auditoria inicial, optamos pela normatização padrão
por meio de portaria a ser desenvolvida. Visando manter a Agência orientada quanto aos
procedimentos da gestão de imóveis, disponibilizaremos na Intranet da Anatel os fluxos de
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processo até a publicação da portaria. Previmos, junto ao Coordenador da AFIS 1, o tempo de
feitura da referida Portaria em 60 dias.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

A recomendação emitida pela Auditoria Interna direcionada à Gerência de
Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional – AFIS, foi no sentido da
implementação de controle sobre o registro patrimonial dos bens móveis
adquiridos pela Anatel. A adoção do controle se justifica para que haja uma rotina
institucionalizada padronizando os registros na aquisição, movimentação e
desfazimento dos bens móveis na Agência, garantindo rastreabilidade e mitigando
os riscos relacionados aos bens móveis. Pela análise das providências inseridas no
SAAI, verifica-se a tentativa de criação do procedimento controle por meio da
ferramenta sistêmica denominada “Turbina 2.0”, tarefa atribuída a um estagiário da
área. Conforme conclusão da própria área auditada, a criação do procedimento
demonstrou ser lento e ineficaz para o atendimento da recomendação. Dessa
forma, as providências adotadas pela área auditada até o momento não resultaram
em medidas efetivas para o atendimento da recomendação emitida. Apesar da
recomendação versar sobre o controle dos bens móveis, na última providência
inserida no SAAI, em 18/3/2016, a área auditada relata que disponibilizará na
intranet da Anatel orientações quanto aos procedimentos da gestão de imóveis,
assunto que não foi objeto deste trabalho de auditoria. Ante todo o contexto
apresentado, a Auditoria Interna considerará o pedido de prorrogação de
acompanhamento da implementação da recomendação conferindo novo prazo de
60 (sessenta) dias para implementação das medidas. Findo esse prazo, caso as
providências não sejam concluídas, será adotado o previsto no art. 13 da Portaria
Anatel n.º 28, de 21/1/2013, e a recomendação será classificada como não
atendida.

23/05/2016

Providência 7
A AFIS desenvolveu normativo com a finalidade de implementar o controle sobre o registro
patrimonial dos bens móveis adquiridos pela Anatel. No normativo estabelece uma rotina de
padronização dos registros da aquisição, movimentação e desfazimento de bens móveis, entre
outros. O normativo encontra-se em fase de consulta interna até o dia 13/06/2016, às 18 horas, no
sistema SACP, sob o número 698, para posterior publicação.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Conforme consta no Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SACP,
no módulo de consulta interna, foi verificado que a Consulta Interna n.º 698, tem
previsão de data de contribuição até o dia 3/6/2016, e não 13/6/2016, conforme
informado pela área auditada. Desse modo, em virtude das providências adotadas e
pelo andamento efetivo que lhe foi conferido, a Auditoria Interna continuará
acompanhado as providências da recomendação.

25/07/2016

Providência 8
A AFIS concluiu a fase de análise das contribuições. A área técnica está revisando a versão final
para publicação no SACP. Foram anexadas as contribuições e análises ao SAAI.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

A Auditoria Interna continuará o acompanhamento das providências adotadas pela
área auditada. Recomendação em andamento.

25/09/2016

Providência 9
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A área técnica terminou a revisão das contribuições e as devidas alterações foram inseridas no
SACP. O processo seguirá para a Procuradoria para avaliação jurídica da Minuta de Portaria.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

Conforme informações encaminhadas pela área auditada por mensagem eletrônica,
anexada ao SAAI pela Auditoria Interna, as providências para atendimento da
recomendação ainda estão sendo implementadas. Recomendação em andamento.

03/12/2016

Providência 10
O processo SEI 53500.024294/2016-66, referente ao encaminhamento da minuta da Portaria de
Bens Móveis, foi recebido pela Procuradoria Federal Especializada (PFE) no dia 18/11/2016.
Estamos aguardando a análise jurídica para publicação. Anexamos histórico de movimentação do
processo supracitado ao SAAI.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

Conforme informado pela área e confirmado junto ao SEI, o processo encontra-se
em análise na PFE11, onde fora recebido no dia 18/11/2016. Iremos acompanhar o
cumprimento da recomendação em momento posterior, dilatando seu prazo para
atendimento.

01/02/2017

Providência 11
Em 20/12/2016 foi emitido o parecer jurídico 807/2016/PFEANATEL/PGF/AGU e o processo foi
restituído para AFIS em 21/12/2016. O parecer fez ao menos 16 colocações e recomendações de
alteração ao texto. A análise da pertinência das recomendações está sendo feita pela AFIS.
Posteriormente, caso necessário, o processo retornará para nova análise jurídica ou seguirá para
assinaturas da SAF e da Presidência. Neste sentido, solicita-se dilação do prazo para atendimento
da recomendação em mais 90 dias.
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Conforme circunstâncias explanadas pela área, prorrogaremos a recomendação por
mais 90 dias.

01/05/2017

Providência 12
Foram feitas as adequações sugeridas pela PFE no Parecer nº 807/2016/PFE-ANATEL/PGF/AGU.
No decorrer do processo, a AFIS analisou criticamente a proposta de regulamentação e encontrou
muitas deficiências que levaram à conclusão de que a minuta ainda não havia alcançado resultado
qualitativo minimamente satisfatório, conforme evidenciado pelo arquivo Minuta Portaria
Desfazimento.docx em anexo, com marcas de revisão. A AFIS entendeu como inoportuna e
inadequada a aprovação do ato normativo na condição em que ainda se encontra. Dessa forma,
visando aprimorar a qualidade da regulamentação que busca, solicita-se prazo adicional de mais 90
dias para consecução da revisão crítica e encaminhamento do ato de aprovação do ato.
Análise da Equipe Auditoria 12

Prazo

Conforme circunstâncias explanadas pela área, prorrogaremos a recomendação por
mais 90 dias.

01/09/2017

Providência 13
O trabalho de revisão comunicado na Providência 12 ainda não chegou a seu término em face da
concorrência com outras demandas emergenciais da AFIS. Algumas deficiências identificadas
previamente permanecem, a proposta de norma ainda não alcançou resultado qualitativo
minimamente satisfatório. Solicita-se prazo adicional de mais 90 dias para consecução da revisão
crítica e o encaminhamento necessário para aprovação do ato.
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Análise da Equipe Auditoria 13

Prazo

A Auditoria Interna continuará o acompanhamento das providências adotadas pela
área auditada. Entretanto, visando o acompanhamento contínuo das medidas
adotadas para o atendimento da recomendação, será conferido prazo de 60
(sessenta) dias.

08/11/2017

Providência 14
As deficiência identificadas na minuta da portaria foram tratadas na medida possível da
concorrência desta demanda com outras sob responsabilidade da AFIS, considerando o total de
recursos humanos postos à disposição da Gerência. O processo será agora encaminhado para
aprovação e formalização do ato.
Análise da Equipe Auditoria 14
Segundo informado na providência n.º 14, o normativo interno disciplinando os
procedimentos para controle sobre o registro patrimonial dos bens móveis, será
encaminhado para aprovação e formalização. Visando o acompanhamento da
aprovação e formalização do ato, a Auditoria Interna continuará monitorando a
implementação da recomendação no prazo de 30 (tinta) dias.

Prazo
08/12/2017

Providência 15
As deficiência identificadas na minuta da portaria foram tratadas na medida possível da
concorrência da demanda com muitas outras sob responsabilidade da AFIS. A Minuta de Portaria
AFIS 2065507 foi então encaminhada para apreciação da SAF por meio do Informe 124
(2159855), em 27/11/2017. Ato contínuo, o processo foi remetido para a SUE em 29/11/2017. Em
01/12/2017, o processo foi avaliado e a SUE encaminhou a Matéria SEI nº 2159908 para o
Gabinete da Presidência (GPR), para apreciação do Conselho Diretor. O processo se encontra na
presente data na PR. Considerando que as providências sob tutela da área recomendada foram
executadas, encaminha-se esta providência 15 à Auditoria Interna da Anatel com a solicitação para
que seja avaliada a possibilidade de considerar a demanda como atendida.
Análise da Equipe Auditoria 15

Prazo

Em que pese à remessa dos autos do Processo n.º 53500.024294/2016-66, com as
tratativas propostas pela área auditada para o Gabinete da Presidência - GPR, o ato
normativo ainda não foi formalizado, e a análise por parte do GPR ainda pode
gerar diligências à AFIS, dessa forma a Auditoria Interna continuará
acompanhando a implementação da recomendação. Recomendação em
andamento.

08/02/2018

Providência 16
Processo 53500.024294/2016-66, encaminhado pela SUE para o Gabinete da Presidência (GPR),
encontra-se no último órgão, para providências.
Análise da Equipe Auditoria 16
Como o ato normativo ainda não foi formalizado, a Auditoria Interna continuará
acompanhando a implementação da recomendação. Recomendação em
andamento.

Prazo
06/04/2018

Providência 17
Após análise do processo nº53500.024294/2016-66 pelo Gabinete da Presidência, foram
solicitadas algumas alterações na respectiva Minuta de Portaria proposta (SEI nº2065507). A
modificação requerida baseia-se na divisão do instrumento em duas partes, quais sejam: uma
portaria com os princípios e diretrizes da administração dos bens móveis patrimoniais da Anatel,
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cuja responsabilidade pela assinatura da Portaria caberia ao Conselho Diretor. E, na segunda parte,
um instrumento com a operacionalização desses princípios e diretrizes previstos no primeiro
instrumento de responsabilidade da SAF. Cabe ressaltar que o conteúdo das duas portarias seria
basicamente o mesmo da Minuta que foi apreciada pela PFE, havendo apenas uma divisão dos
assuntos. Por essas razões aduzidas solicita-se que a recomendação continue em andamento até a
finalização das alterações com a posterior publicação dos instrumentos normativos.
Análise da Equipe Auditoria 17
Conforme solicitação da área gestora, a Auditoria Interna continuará o
acompanhamento das providências para o atendimento da recomendação.
Recomendação em andamento.

Prazo
08/06/2018

Providência 18
Em atendimento ao pleito solicitado pelo Gabinete da presidência, a minuta de portaria foi dividida
em duas, sendo a primeira parte um instrumento de responsabilidade da SAF com a
operacionalização dos princípios e diretrizes da administração dos bens móveis patrimoniais da
Anatel, denominada Manual de Gestão de Patrimônio e Materiais (SEI nº2822763), e na segunda
parte um instrumento referente à aprovação desses princípios e diretrizes, cuja responsabilidade
pela assinatura da Portaria cabe ao Conselho Diretor (SEI nº2822394). Após realização dessa
divisão, os documentos foram encaminhados para análise da Superintendente de Administração e
Finanças para posterior envio ao Conselho Diretor.
Análise da Equipe Auditoria 18

Prazo

Em consulta realizada nos documentos referenciados na providência 18, verifica-se
que estes se encontram na forma de minuta, pois não foram assinados/aprovados
pela SAF, dessa forma, a Auditoria Interna continuará o acompanhamento das
providências para o atendimento da recomendação. Recomendação em
andamento.

30/07/2018

Providência 19
Por se tratar de um assunto extenso, informamos que a documentação relacionada à portaria de
segurança institucional continua sob análise da AFIS. Considerando que o processo ainda deve ser
analisado pela SAF, para posterior envio ao GPR, solicita-se concessão de prazo para a
continuidade e conclusão do procedimento.
Análise da Equipe Auditoria 19
Ressaltamos que a recomendação trata da formalização de procedimentos de
controle sobre o registro patrimonial dos bens móveis da Agência, o conteúdo da
Providência 19 tratou de portaria de segurança institucional, que a princípio não
está relacionado ao tema da recomendação. Entretanto em consulta aos
documentos informados na Providência 18, verificou-se que os mesmos se
encontram na mesma condição, ou seja pendente de aprovação da SAF. Assim, a
Auditoria Interna continuará o acompanhamento das providências para o
atendimento da recomendação. Recomendação em andamento.

Prazo
10/09/2018

Providência 20
Primeiramente cabe o esclarecimento de que conforme apontado na Análise 19 houve um engano
no texto da Providência 19, pois se confundiu a Auditoria que trata dos trâmites de aprovação de
Portaria que de Segurança Institucional com a Auditoria que trata de Gestão de bens patrimoniais
da Agência, pois ambos os procedimentos estão em fases semelhantes. Dito isto, a AFIS esclarece
que está finalizando a separação das duas minutas de portaria de Gestão de Patrimônio e Materiais,
quais sejam: a primeira minuta de Portaria que institui o Manual de Gestão de Patrimônio e
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Materiais (a ser assinada pelo Conselho Diretor), que será regulado por meio da segunda Portaria a
ser exarada pela SAF. Esses instrumentos encontram-se em revisão e em breve a primeira minuta
de Portaria será enviada para aprovação do Conselho Diretor. Assim, solicita-se que a auditoria
seja mantida em aberto uma vez que a recomendação ainda não foi concluída.
Análise da Equipe Auditoria 20

Prazo

Conforme solicitação e circunstâncias explanadas pela área gestora, a Auditoria
Interna continuará o acompanhamento da recomendação prorrogando seu prazo de
atendimento por mais 60 dias.

13/11/2018

Providência 21
Em atendimento ao pleito solicitado, informamos que a Gerência de Infraestrutura, Serviços e
Segurança Institucional continua trabalhando na elaboração da portaria em questão. Durante a
realização dos ajustes na portaria, observou-se a necessidade de atualização das informações em
virtude da revogação do Decreto nº 99658 de 30 de outubro de 1990 pelo Decreto nº 9373 de 11 de
maio de 2018, que dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição
final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional. Ainda, sobreveio a emissão da Portaria nº 1681 de 05 de outubro de 2018
(SEI nº 3317163), que dispõe sobre a destinação de bens e produtos para telecomunicações
apreendidos e acautelados na Anatel. Neste sentido, faz-se necessária a realização de novas
adaptações textuais fundamentais para emissão de uma portaria atualizada, e que atenda às
necessidades da Agência em consonância com os normativos legais supracitados. Dessa maneira,
solicitamos prazo adicional para atendimento da Recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 21

Prazo

Conforme solicitado pela área gestora, a Auditoria Interna continuará o
acompanhamento da recomendação prorrogando seu prazo de atendimento por
mais 60 dias.

Relatório de Auditoria: 5/2015/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SGI, GIDS

Assunto:

Gestão de TI.

Ítem

344

Referência

b

18/01/2019

Memorando de Referência:
Mem, 68/2015/AUD

Recomendação (06/11/2015)
Formalize o mapeamento dos processos considerados
essenciais para a SGI, comunique-os e coloque-os em
uso.

Classificação
Gestão de
Tecnologia
da
Informação

Providência 1
Os processos considerados essenciais para a SGI encontram-se a seguir: Processo: - Evoluir de
Sistemas - Desenvolver Sistemas - Tratar Demandas de Sustentação de Sistemas - Gerir Incidentes
- Atender Usuário de Informática - Gerenciar Incidentes de Segurança da Informação e
Comunicações - Gerir Portais - Gerir Acervo Documental Após a conclusão do mapeamento dos
processos, eles serão publicados na ferramenta de processo Turbina e implementados. Estima-se o
prazo de 8 meses para finalização desta recomendação pela Coordenação de Projetos e Processos –
GIDS.
Análise da Equipe Auditoria 1

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

Prazo

04/01/2019

Página 44 de 163

Recomendação em andamento. Atendido o prazo solicitado pela área para
implementação da recomendação, conforme mensagem eletrônica anexa.

31/07/2016

Providência 2
Informamos que está em andamento junto à UIT projeto com a consultoria Advisia que contempla
em seu escopo a modelagem as is e to be de todos os processos da Agência, incluindo os principais
processos da SGI. Dessa forma, a SGI optou por aguardar a modelagem dos processos advindos do
projeto. De acordo com o cronograma do projeto, a previsão para entrega dos processos
otimizados está prevista para outubro de 2016.
Análise da Equipe Auditoria 2
Recomendação em andamento. O prazo será prorrogado com a finalidade de
aguardar o cronograma do projeto de mapeamento de processos da consultoria
Advisia, conforme informado na Providência 2.

Prazo
04/11/2016

Providência 3
Os processos de TI foram modelados junto à Advisia, bem como os indicadores foram definidos.
O documento está em fase final de aprovação, cuja previsão para a entrega da versão final pela
consultoria é de 30 de novembro de 2016. Dessa forma, se solicita a extensão de prazo até o final
de fev/2017 de forma a se permitir o planejamento para internalização dos novos processos.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo
03/03/2017

Prazo prorrogado, conforme solicitação.
Providência 4

No dia 08 de dezembro de 2016 foi protocolado na Anatel a entrega do produto IV.2 qual seja o
book de processos com as versões detalhadas de cada macroprocesso futuro. Os processos
essenciais foram apresentados em GIAPE e RESUP e estão sendo utilizados pela SGI. Segue link
dos processos: http://project/pwa/Advisia/Project%20Documents/Forms/AllItems.aspx?
RootFolder=%2Fpwa%2FAdvisia%2FProject%20Documents%2FFase%20IV%2FBooks%20de%
20Processos%20To%20Be%20Revisados%2FGerir%20Servi%C3%A7os%20de%20TI
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Conforme as evidências apresentadas, os processos foram mapeados no âmbito da
consultoria da Advisia e a Anatel providenciou a comunicação interna sobre o
mapeamento dos processos aprovados (comunicados em anexo). Atualmente, a
Superintendência Executiva está atuando junto às áreas da Agência para promover
a internalização e detalhamento das atividades dos processos mapeados pela
consultoria, contudo ainda não há prazo aprovado pelo Conselho Diretor para a
conclusão desse trabalho. Desse modo, a providência será acompanhada a cada
trimestre, a fim de que a SGI relate os progressos feitos quanto à colocação em uso
dos processos mapeados, conforme recomendado.

02/06/2017

Providência 5
Informamos que, como resultado do trabalho coordenado pela Superintendência Executiva junto às
áreas da Agência para promover a internalização e detalhamento das atividades dos processos
mapeados pela consultoria, foram elaboradas as fichas de atividades dos processos pertencentes
aos macroprocessos listados abaixo, contendo o descritivo das atividades e seus responsáveis,
dentre outras informações. Atualmente está em andamento a adequação dos processos vigentes ao
mapeamento realizado. - Evoluir de Sistemas - Desenvolver Sistemas - Tratar Demandas de
Sustentação de Sistemas - Gerir Incidentes - Atender Usuário de Informática - Gerenciar
Incidentes de Segurança da Informação e Comunicações - Gerir Portais - Gerir Acervo
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Documental
Análise da Equipe Auditoria 5
Considerando as atividades de adequação dos processos vigentes ao mapeamento
realizado pela Advisia, ao fim das quais os processos deverão estar efetivamente
em uso, fica estabelecido novo prazo de três meses para monitoramento.

Prazo
08/09/2017

Providência 6
Informamos que continua em andamento a adequação dos processos vigentes ao mapeamento
realizado. A Superintendência Executiva realizou em agosto uma primeira reunião para início do
planejamento do projeto de implantação do Macroprocesso Gerir Serviços de TI. A SGI está
mantendo contato frequente com a SUE para se manter alinhada à revisão dos processos que será
iniciada, conforme planejamento a ser definido junto à SUE.
Análise da Equipe Auditoria 6
Considerando que as atividades estão em curso, estabelece-se novo prazo de 60
dias para monitoramento.

Prazo
09/11/2017

Providência 7
Informamos que o projeto para implantação do Macroprocesso Gerir Serviços de TI (que
contempla os processos Evoluir Sistemas, Desenvolver Sistemas, Tratar Demandas de Sustentação
de Sistemas, Gerir Incidentes, Atender Usuário de Informática e Gerenciar Incidentes de
Segurança da Informação e Comunicações) está em fase de planejamento em conjunto a SUE, com
previsão de início de execução em janeiro/2018, conforme o Programa Implantação da nova cadeia
de valor da Agência (SEI nº 1475577). Quanto aos processos Gerir Portais e Gerir Acervo
Documental (relacionados ao Macroprocesso Gerir Informação e Conhecimento), esses já foram
devidamente revisados após mapeamento feito pela Advisia, publicados e colocados em uso,
conforme página do Integra http://integra/SGI/SitePages/Processos.aspx.
Análise da Equipe Auditoria 7
Quanto aos processos Gerir Portais e Gerir Acervo Documental, relacionados ao
processo Gerir Informação e Conhecimento, a SGI informou que suas fichas de
processos estão publicadas no Integra e que o modelo de tratamento ali
apresentado se encontra em uso. Dessa forma, em 20/11/2017, foi realizada
inspeção nas atividades em conjunto com os servidores responsáveis por realizalas. Foram verificadas as 14 atividades descritas nas fichas de atividades e foi
possível identificar que as atividades são realizadas conforme as descrições
apresentadas no Integra. No que se refere ao macroprocesso Gerir Serviços de TI,
considerando as informações prestadas pela SGI, prorrogar-se-á o prazo de
monitoramento das ações relativas à implantação do macroprocesso para 5 de
fevereiro de 2018. Recomendação em andamento.

Prazo
05/02/2018

Providência 8
Informamos que o projeto para implantação do Macroprocesso Gerir Serviços de TI foi iniciado
em janeiro/2018 e está em fase de revisão das atividades dos processos e subprocessos. Esta fase
contempla a validação final dos fluxogramas e fichas de processo elaborados pela Consultoria
Advisia e a previsão de conclusão é maio/2018. Posteriormente, serão definidos os pontos de
controle e indicadores dos processos e subprocessos.
Análise da Equipe Auditoria 8
De acordo com os documentos 1783569 e 1783587 do Processo
53500.068613/2017-26, foi iniciada a implantação do Macroprocesso de Gestão de
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Serviços de TI com o apoio do EPP, com cronograma definido para outubro/2018.
Desse modo, até o completo atendimento da recomendação, a AUD monitorará
periodicamente o andamento das providências. Recomendação em andamento.
Providência 9
Informamos que a fase de revisão das atividades dos processos e subprocessos continua em
andamento. Os fluxogramas estão sendo ajustados, em conjunto com o EPP. Devido aos ajustes
em andamento dos fluxogramas, foi necessária a prorrogação dessa fase para julho/2018.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

Considerando o cronograma ajustado com o EPP, o prazo para o completo
atendimento da recomendação será prorrogado em 60 dias, conforme solicitação.

06/07/2018

Providência 10
Informamos que a fase de revisão das atividades dos processos e subprocessos continua em
andamento. Os fluxogramas estão sendo ajustados em conjunto com o EPP, sendo que quatro
processos e subprocessos estão em fase final de ajustes. Devido à complexidade dos processos
restantes, foi acordado com o EPP a prorrogação dessa fase para o final do mês de agosto/2018.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

Considerando o cronograma ajustado em conjunto com o EPP, prorroga-se o prazo
para nova análise, conforme solicitado.

06/09/2018

Providência 11
Informamos que a fase de revisão das atividades dos processos e subprocessos continua em
andamento. O levantamento final das atividades está sendo realizado em conjunto com o EPP,
sendo que quatro processos e subprocessos estão em fase final de ajustes dos fluxogramas e fichas
de processos. Devido à complexidade dos processos restantes, o tempo para a execução dessas
tarefas em conjunto com o EPP está sendo superior ao planejado. Nesse sentido, foi acordado com
o EPP a prorrogação dessa fase para o final do mês de novembro/2018.
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Recomendação em andamento. As providências serão acompanhadas novamente
em 60 dias.

12/11/2018

Providência 12
Informamos que a fase de revisão das atividades dos processos e subprocessos continua em
andamento. O levantamento final das atividades está sendo realizado em conjunto com o EPP,
sendo que seis processos e subprocessos estão em fase final de ajustes dos fluxogramas, fichas de
processos e pontos de controle. Devido à complexidade dos processos restantes e necessidade de
priorização pelo EPP de outros projetos em detrimento deste projeto, o tempo para a execução
dessas tarefas em conjunto com o EPP está sendo superior ao planejado. Nesse sentido, foi
acordado com o EPP a prorrogação dessa fase para o final do mês de dezembro/2018.
Análise da Equipe Auditoria 12

Prazo

Recomendação em andamento. As providências serão acompanhadas novamente
em 60 dias.

Relatório de Auditoria: 10/2015/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

08/01/2019

Memorando de Referência:
Mem. 73/2015

SAF, AFIS
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Assunto:
Ítem

213

Gestão de segurança institucional.
Referência

a

Recomendação (19/02/2016)
Estabeleça as diretrizes de segurança institucional por
meio de políticas e planos e elabore procedimento de
fluxo das informações de segurança, prevendo modelo
de divulgação de informações a todos os servidores.
(Constatação 1 - §12 a §20 - e Constatação 13 - §147 a
168)

Classificação

Gerenciar
Segurança
Institucional

Providência 1
A AFIS providenciará o estabelecimento das diretrizes de segurança institucional e solicita o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão dos trabalhos, haja vista que, em média, três semanas
por mês, está envolvida na fiscalização e execução contratuais.
Análise da Equipe Auditoria 1
Tendo em vista a justificativa apresentada, fica estabelecido o prazo de 180 dias
para que a Área demonstre as evidências do cumprimento da recomendação.

Prazo
22/08/2016

Providência 2
A questão de auditoria 213a tem como solução a elaboração de normativo que envolve várias áreas
da Agência, como AFIS, SUE, SGI, APC e AFPE. A Minuta de Portaria encontra-se em fase de
discussão com as áreas supramencionadas e será encaminhada às instâncias superiores para
análise, consulta, aprovação e publicação. Ainda, encontra-se em fase de consulta e aprovação a
Portaria que trata da Norma de segurança de acesso físico. Esta, que está para ser apresentada na
RESUP, foi elaborada pela CSIC que tem como um de seus anexos o normativo de segurança
física e deverá ser complementada pelo Plano de Segurança Institucional. Anexamos a minuta do
Plano de Segurança Institucional. Em consequência, solicita-se o prazo adicional de 90(noventa)
dias para continuidade dos trabalhos.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Considerando que a norma proposta (Plano de Segurança Institucional) demanda a
discussão entre diversas áreas e procedimentos a serem tomados por outras
instâncias, será deferida a prorrogação de prazo solicitada pela AFIS. Não
obstante, solicita-se à AFIS que informe periodicamente à equipe de auditoria
sobre o andamento das ações tomadas a partir deste momento, de modo a garantir
que o prazo solicitado seja suficiente para a conclusão da recomendação.
Recomendação em andamento.

25/11/2016

Providência 3
O atendimento da questão em apreço depende da aprovação da POSIC. Após a aprovação e o
início da vigência da POSIC, a área de segurança institucional fará a comparação daquela com a
minuta da Portaria de Segurança institucional, para excluir pontos que divergirem daquela. Assim,
solicita-se o prazo de 60 dias, para que, caso seja dado início à vigência da Posic, possa-se atender
a questão de auditoria em comento. Anexamos a Minuta atualizada da Norma de Segurança ao
SAAI.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Recomendação em andamento. Tendo em vista a necessidade de compatibilização
entre as diretrizes de segurança institucional e a POSIC, prorroga-se a
recomendação pelo prazo solicitado pela área para nova verificação.

01/02/2017
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Providência 4
A POSIC possui um anexo que trata do processo referente a criação da norma de segurança que
dispõe sobre as regras gerais de controle de acesso físico, de circulação e de permanência de
pessoas nas dependências da Anatel, o qual se encontra na PFE para elaboração de parecer e
posterior encaminhamento ao Conselho Diretor (Processo SEI nº 53500.024589/2016-32 - Minuta
de Portaria SEI nº 0987420). Assim, solicitamos nova prorrogação de 60 (sessenta) dias para que
possamos dar continuidade aos trabalhos. Anexamos cópia de e-mail em que a AFIS foi informada
sobre o andamento do Processo.
Análise da Equipe Auditoria 4
Prazo prorrogado, conforme solicitação da área.

Prazo
03/04/2017

Providência 5
Conforme informações obtidas junto à SGI, a publicação da alteração da POSIC não ocorreu até o
presente. E de acordo com aquela Superintendência, a previsão para que tal publicação ocorra é de
mais 3 a 4 meses - vide e-mail do servidor Eder no anexo. Considerando que o adimplemento da
recomendação feita à AFIS da aprovação e do início da vigência da atualização da POSIC,
solicita-se dilação de prazo até que o assunto seja completamente endereçado pela SGI.
Análise da Equipe Auditoria 5
Em virtude das informações prestadas, prorroga-se o prazo para o atendimento da
recomendação, conforme solicitado.

Prazo
07/07/2017

Providência 6
Considerando o posicionamento da PFE no Parecer nº 00047/2017/PFE-Anatel/PGF/AGU (SEI nº
1224788), Processo nº 53500.024589/2016-32, ao analisar as minutas de portarias que dispunham
sobre as normas de Segurança para Controle de Acesso Físico, de Circulação e Permanência de
Pessoas nas Dependências da Anatel e Segurança para Controle de Acesso Lógico e Uso da Rede
de Computadores, quando estabeleceu que a regulamentação da primeira se aproximaria mais das
atribuições da Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional (AFIS), foi expedido,
em 30/06/2017, o Memorando nº 84/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI nº 1608843) à Gerência de
Planejamento, Desenvolvimento e Segurança de Sistemas (GIDS), solicitando posicionamento
decisivo em relação à previsão de aprovação e publicação da norma de Segurança para Controle de
Acesso Físico, de Circulação e Permanência de Pessoas nas Dependências da Anatel. Na
comunicação, consignou-se, ainda, que seria aceitável a reavaliação acerca da necessidade de
publicação da POSIC para a aprovação da norma em comento, o que liberaria a AFIS para
providenciar a publicação da norma de forma independente. Em resposta, a GIDS expediu o
Memorando nº 129/2017/SEI/GIDS/SGI, em 11/07/2017, informando o que segue: a) Que a
estimativa de data para publicação da nova Política de Segurança da informação e Comunicações
da Anatel (POSIC/Anatel) permanece julho de 2017; b) Que o Processo SEI nº
53500.031673/2016-11, após ter passado pelo Superintendente Executivo, encontra-se no Gabinete
da Presidência (GPR) para análise e aprovação; c) Que, ao emitir o Parecer nº
00047/2017/PFE/Anatel/PGF/AGU (SEI nº 1224788), a PFE considerou como origem da proposta
a GIDS, por ter sido esta quem encaminhou o processo para análise daquele órgão, mas que a
proponente dessas minutas de normas é mesmo a Comissão de Segurança da Informação e
Comunicações da Anatel (CSIC/Anatel); d) Que, conforme o Art. nº 06, Inciso V, da Portaria nº
221, de 04 de março de 2015, a CSIC/Anatel é composta por representantes de diversas áreas da
Agência, inclusive com representante da AFIS; e) Que a CSIC/Anatel, órgão colegiado, de
natureza consultiva e de caráter permanente, é considerada pelos órgãos de controle e pelo
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República como o foro adequado para essas
questões; e f) Que a publicação desta norma dissociada da POSIC/Anatel de forma independente
pela AFIS não seria adequada e traria, ainda, prejuízo para a cultura de Gestão de SIC da Agência,
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que é promovida, dentre outras, por meio da formalização, institucionalização e divulgação da
POSIC e de seus normativos, procedimentos e instrumentos integrantes. Com base no exposto, a
AFIS aguardará a publicação da nova POSIC/Anatel para o atendimento das recomendações
exaradas pelo órgão de controle interno.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando a justificativa apresentada e a previsão de publicação da POSIC, fica
estabelecido novo prazo para atendimento da recomendação.

01/09/2017

Providência 7
Após a publicação da Política de Segurança da Informação e Comunicações da Agência Nacional
de Telecomunicações (POSIC), aprovada e publicada por meio da Portaria nº 1016, de 25 de julho
de 2017, a Comissão de Segurança da Informação e Comunicações da Anatel (CSIC/Anatel)
editou a Norma para Controle de Acesso Físico de Circulação e Permanência de Pessoas nas
Dependências da Anatel, constante do processo SEI nº 53500024589/2016-32, sob o documento de
nº 0987420. A norma supracitada foi analisada pela Procuradoria Especializada junto à Anatel, a
qual emitiu parecer que está em análise pela CSIC, para, em seguida, ser enviada à Presidência da
Anatel. Registra-se que foi iniciado o Processo SEI nº 53500.068386/2017-39, com a finalidade de
estabelecer os princípios diretores de segurança institucional visando à prevenção e à obstrução de
ações adversas de qualquer natureza contra pessoas, áreas, instalações, documentos, materiais e
sistemas de informações da Agência Nacional de Telecomunicações, em Brasília – DF e Gerências
Regionais, nos Estados, e dá outras providências. Por fim, o documento SEI nº 1778170, constante
do processo SEI nº 53500.068386/2017-39, ainda sob a forma de minuta, detalha os procedimentos
práticos do controle de acesso físico. Assim, solicita-se o prazo de 60 (sessenta) dias para
continuação dessa nova fase de atendimento à questão de auditoria em comento.
Análise da Equipe Auditoria 7
Considerando as informações prestadas pela AFIS, conceder-se-á prorrogação de
prazo de 30 dias para que seja realizado acompanhamento das providência
tomada.

Prazo
10/10/2017

Providência 8
Conforme evidenciado pelos trechos destacados em amarelo na captura de tela do arquivo Minuta
de portaria.zip anexo, os procedimentos do controle de acesso físico presentes do documento SEI
1778170 foram revisados e ainda permanecem em discussão entre a coordenação de segurança e a
Gerência, com o objetivo de depurar o instrumento normativo. Estima-se que a versão final
proposta pela AFIS seja finalizada até o final do mês corrente, quando então o processo poderá
então seguir para execução de suas demais etapas: consulta interna, análise jurídica, possíveis
ajustes e encaminhamento para aprovação e assinatura pelo CD.
Análise da Equipe Auditoria 8
Recomendação em andamento. Tendo em vista as justificativas apresentadas, o
andamento das providências será monitorado novamente em 30 dias.

Prazo
20/11/2017

Providência 9
Providência 9, inserida no SAAI em 10/11/2017: A Minuta de Portaria, os procedimentos do
controle de acesso físico presentes do documento SEI 1778170 foram revisados e colocados em
consulta interna, disponível para contribuições no período de 08/11/2017 a 22/11/2017. Após o
término da consulta, as contribuições serão analisadas, o processo seguirá para execução das
etapas já mencionadas na providência 8.
Análise da Equipe Auditoria 9
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Recomendação em andamento. Conforme o documento anexo e a consulta ao
sistema SACP (Sistema de Consulta Pública), a minuta de portaria contendo os
itens recomendados pela auditoria foi disponibilizada para consulta interna em
17/11/2017, tendo sido o prazo de contribuições definido até 01/12/2017. Desse
modo, o andamento das providências será monitorado novamente em 30 dias.

21/12/2017

Providência 10
A minuta foi submetida à consulta interna nº 757. Por meio dos memorandos de nº 152 a
155/2017/SEI/AFIS/SAF, solicitou-se às área mencionadas na minuta do documento que
verificassem a existência de algum óbice à redação proposta. O feedback obtido foi considerado na
redação da Minuta de Portaria SEI nº 1778170. Por intermédio do Memorando nº
198/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI nº 2252888), a Minuta de Portaria SEI nº 1778170 foi encaminhada
à PFE em 21/12/2017, para emissão do parecer jurídico.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

Recomendação em andamento. Considerando o envio da minuta para manifestação
da PFE, fica estabelecido novo prazo para monitoramento da recomendação.

05/02/2018

Providência 11
Minuta de Portaria SEI nº 1778170, encaminhada à PFE em 21/12/2017, continua naquele órgão
de assessoramento jurídico, aguardando emissão de parecer jurídico.
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Conforme verificado no âmbito do Processo nº 53500.068386/2017-39, a PFE
exarou o Parecer nº 87/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU em 27/02/2018, analisando
e contribuindo para a redação da minuta de portaria. Dessa forma, considerando
que o processo foi encaminhado para a análise da AFIS em 27/02/2018, prorrogase o prazo de atualização de informações em 45 dias.

16/04/2018

Providência 12
O processo em questão (SEI nº 53500.068386/2017-39) retornou da PFE e foi ajustado conforme o
Parecer do órgão jurídico. Foram elaborados os seguintes documentos: - Minuta de Portaria (SEI
nº 255250) e o Informe SEI nº 2521977 de encaminhamento dos autos à SUE, que os encaminhará
ao CD. - Memorando 77 (SEI nº 2555649) para manifestação da APC, caso a Assessoria ache
necessário. Assim, solicita-se a prorrogação do prazo em 60 dias para continuidade dos trabalhos.
Análise da Equipe Auditoria 12

Prazo

Considerando os encaminhamentos dados no processo nº 53500.068386/2017-39,
visando à aprovação da Portaria que dispõe sobre os princípios diretores e o plano
de segurança institucional da Agência, prorroga-se o prazo para conclusão da
recomendação, conforme solicitado.

06/07/2018

Providência 13
A Minuta de Portaria passou pela PFE e já foi modificada de acordo com as observações do órgão
consultivo. Entretanto, por se tratar de portaria extensa e detalhada, tomou-se a decisão de dividir a
minuta em duas partes. A primeira, para apreciação do Conselho Diretor, será Portaria que
estabelecerá Princípios Gerais de Segurança Institucional. A segunda, a cargo da SAF, tratará dos
aspectos específicos e detalhados de acordo com os Princípios Gerais. Assim, solicita-se concessão
de mais trinta dias de prazo para a continuidade e conclusão do procedimento.
Análise da Equipe Auditoria 13
Recomendação em andamento. Considerando a decisão de desmembrar o conteúdo
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da portaria, prorroga-se por 30 dias o prazo para a conclusão da recomendação.
Ressalte-se que, independente da forma adotada para aprovação e publicação das
normas que disponham sobre os princípios de segurança institucional e seu
respectivo detalhamento, deve-se atentar para o conteúdo da recomendação da
auditoria (estabelecimento das diretrizes de segurança institucional e elaboração de
procedimento de fluxo das informações de segurança, prevendo modelo de
divulgação de informações a todos os servidores).
Providência 14
Conforme explicitado na providência anterior, tomou-se a decisão de dividir a minuta em duas
partes. A primeira, para apreciação do Conselho Diretor, é a Portaria que estabelece Princípios
Gerais de Segurança Institucional. A segunda, a cargo da SAF, trata dos aspectos específicos e
detalhados de acordo com os Princípios Gerais. As minutas dessas portarias já foram concluídas e
serão agora enviadas para revisão da equipe da SAF. Para eventual acompanhamento os
respectivos números SEI são n° 3044924 e n° 3045793. Como as Portarias ainda não foram
assinadas e publicadas esta Gerência solicita que a recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 14
Recomendação em andamento. Considerando a documentação constante no
Processo 5350.068386/2017-39, prorroga-se o prazo para o acompanhamento da
recomendação.

Prazo
14/09/2018

Providência 15
Os autos do processo n° 53500.068386/2017 foram devolvidos nos termos do Memorando nº
1046/2018/SEI/GPR (SEI n° 3203173), para avaliação da necessidade da norma pela
Superintendência de Administração e Finanças (SAF). Atualmente o documento encontra-se em
análise e por essa razão esta Gerência solicita que a recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 15
Considerando o teor do Memorando nº 1046/2018/SEI/GPR (SEI n° 3203173),
prorroga-se o prazo desta recomendação para nova manifestação da Unidade.
Recomendação em andamento.

Prazo
20/11/2018

Providência 16
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio da Central de Compras, está
desenvolvendo o “Projeto Portaria e Vigilância” para os órgãos da Esplanada dos Ministérios, com
o objetivo de aprimorar o racional decisório de soluções de segurança a partir da Análise de
Riscos, com elaboração de Plano de Segurança Integrado (vide arquivo anexado ao SAAI). O
projeto está estruturado em 5 fases, sendo a última delas o estabelecimento de uma “Política de
Segurança Institucional” para o conjunto da Esplanada, por meio de normas e procedimentos de
segurança física específicos para as edificações (sede e anexos da Esplanada), de acordo com seu
nível de risco, a serem entregue, conforme cronograma apresentado, em maio de 2019. Isso posto,
considerando que a normatização interna da Anatel deve seguir os princípios da política a ser
elaborada pelo MPDG no âmbito da Esplanada, aproveitando os benefícios dos estudos
empreendidos pelo órgão central, solicita-se que a Recomendação seja mantida em aberto,
fixando-se prazo não anterior a maio de 2019, para nova manifestação desta área técnica.
Análise da Equipe Auditoria 16

Prazo
04/02/2019

Recomendação em andamento. Da análise do documento anexo, observa-se, como
informado pela AFIS na providência 16, que o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, por meio da Central de Compras, está desenvolvendo
um projeto para a segurança do conjunto da Esplanada, que tem como estratégia a
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análise de risco das edificações, a elaboração de um plano de segurança integrado e
a definição de estratégia de implantação. Trata-se de um trabalho que definirá uma
proposta de política de segurança institucional para o conjunto da esplanada e as
normas e procedimentos de segurança específicos para essas edificações, de acordo
com o seu nível de risco. Da leitura do documento anexado, não é possível concluir
que se trata de trabalho vinculante para toda a Administração; trata-se de projeto
que será desenvolvido com base em lacunas e riscos específicos identificados para
aquele conjunto de edificações, que podem não ser os mesmos da Anatel. Portanto,
exceto se houver determinação expressa, considera-se que não há necessidade de
que as normas sobre segurança na Anatel sejam elaboradas em consonância com o
referido projeto; devem, na verdade, considerar os riscos de segurança
identificados em seu próprio contexto. Não obstante, caso o gestor considere
conveniente, poderá utilizar-se da metodologia de trabalho proposta no documento
para aprimorar as diretrizes e normas internas afetas à segurança, que são objeto
desta recomendação. Por fim, ressaltamos o longo prazo de andamento desta
recomendação, motivo pelo qual solicitamos que sejam apresentadas as
providências finais para o seu atendimento.

Relatório de Auditoria: 10/2015/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFIS

Assunto:

Gestão de segurança institucional.

Ítem

213

Referência

b

Memorando de Referência:
Mem. 73/2015

Recomendação (19/02/2016)

Classificação

Defina as atribuições da coordenação de segurança
institucional, conforme prevê o inciso I do art. 242 do
Gerenciar
Regimento Interno, e estabeleça, nos procedimentos
Segurança
operacionais a serem publicados, os papeis e
Institucional
responsabilidades de todos os participantes do processo.
(Constatação 2 - §21 a §27)
Providência 1

A AFIS irá aperfeiçoar o programa de trabalho existente e solicita a essa Auditoria Interna o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, para o procedimento, haja vista que, em média, três semanas por
mês, está envolvida na fiscalização e execução contratuais.
Análise da Equipe Auditoria 1
Tendo em vista a justificativa apresentada, fica estabelecido o prazo de 180 dias
para que a Área demonstre as evidências do cumprimento da recomendação.

Prazo
22/08/2016

Providência 2
A questão de auditoria 213b tem como solução a elaboração de normativo que envolve várias áreas
da Agência, como AFIS, SUE, SGI, APC e AFPE. A Minuta de Portaria encontra-se em fase de
discussão com as áreas supramencionadas e será encaminhada às instâncias superiores para
análise, consulta, aprovação e publicação. Ainda, encontra-se em fase de consulta e aprovação a
Portaria que trata da Norma de segurança de acesso físico. Esta, que está para ser apresentada na
RESUP, foi elaborada pela CSIC que tem como um de seus anexos o normativo de segurança
física e deverá ser complementada pelo Plano de Segurança Institucional. Anexamos a minuta do
Plano de Segurança Institucional. Em consequência, solicita-se o prazo adicional de 90(noventa)
dias para continuidade dos trabalhos.
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Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

De acordo com a AFIS, esta recomendação será atendida por meio do Plano de
Segurança Institucional, proposto para atendimento da recomendação 213 a, tendose mencionado ainda a Norma de Segurança de Acesso Físico, elaborada pela
CSIC e em fase de consulta e aprovação. Considerando que a norma proposta
demanda a discussão entre diversas áreas e procedimentos a serem tomados por
outras instâncias, será deferida a prorrogação de prazo solicitada pela AFIS. Não
obstante, solicita-se à AFIS que informe periodicamente à equipe de auditoria
sobre o andamento das ações tomadas a partir deste momento, de modo a garantir
que o prazo solicitado seja suficiente para a conclusão da recomendação.
Recomendação em andamento.

25/11/2016

Providência 3
O atendimento da questão em apreço depende da aprovação da POSIC. Após a aprovação e o
início da vigência da POSIC, a área de segurança institucional fará a comparação daquela com a
minuta da Portaria de Segurança institucional, para excluir pontos que divergirem daquela. Assim,
solicita-se o prazo de 60 dias, para que, caso seja dado início à vigência da Posic, possa-se atender
a questão de auditoria em comento. Anexamos a Minuta atualizada da Norma de Segurança ao
SAAI.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Recomendação em andamento. Tendo em vista a necessidade de compatibilização
entre a Portaria de Segurança Institucional e a POSIC, prorroga-se a recomendação
pelo prazo solicitado pela área para nova verificação.

01/02/2017

Providência 4
A POSIC possui um anexo que trata do processo referente a criação da norma de segurança que
dispõe sobre as regras gerais de controle de acesso físico, de circulação e de permanência de
pessoas nas dependências da Anatel, o qual se encontra na PFE para elaboração de parecer e
posterior encaminhamento ao Conselho Diretor (Processo SEI nº 53500.024589/2016-32 - Minuta
de Portaria SEI nº 0987420). Assim, solicitamos nova prorrogação de 60 (sessenta) dias para que
possamos dar continuidade aos trabalhos. Anexamos cópia de e-mail em que a AFIS foi informada
sobre o andamento do Processo.
Análise da Equipe Auditoria 4
Prazo prorrogado, conforme solicitação da área.

Prazo
03/04/2017

Providência 5
Conforme informações obtidas junto à SGI, a publicação da alteração da POSIC não ocorreu até o
presente. E de acordo com aquela Superintendência, a previsão para que tal publicação ocorra é de
mais 3 a 4 meses - vide e-mail do servidor Eder no anexo. Considerando que o adimplemento da
recomendação feita à AFIS da aprovação e do início da vigência da atualização da POSIC,
solicita-se dilação de prazo até que o assunto seja completamente endereçado pela SGI.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

A recomendação será prorrogada, conforme solicitação. Contudo, ressalta-se o
posicionamento da PFE no Parecer nº 47/2017/PFE/Anatel/PGF/AGU que, ao
analisar as minutas de portarias que dispõem sobre as regras gerais de controle de
acesso físico, de circulação e de permanência de pessoas nas dependências da
Anatel e sobre as regras gerais de controle de acesso lógico e uso da rede de
computadores da Anatel, apontou que a competência para regulamentação de
matéria relacionada à segurança física e patrimonial é da AFIS. Desse modo, a área

07/07/2017

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

04/01/2019

Página 54 de 163

deverá avaliar a necessidade de publicação da POSIC para o completo atendimento
da recomendação, tendo em vista que cabe à AFIS o planejamento da segurança
física e patrimonial da Agência.
Providência 6
Considerando o posicionamento da PFE no Parecer nº 00047/2017/PFE-Anatel/PGF/AGU (SEI nº
1224788), Processo nº 53500.024589/2016-32, ao analisar as minutas de portarias que dispunham
sobre as normas de Segurança para Controle de Acesso Físico, de Circulação e Permanência de
Pessoas nas Dependências da Anatel e Segurança para Controle de Acesso Lógico e Uso da Rede
de Computadores, quando estabeleceu que a regulamentação da primeira se aproximaria mais das
atribuições da Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional (AFIS), foi expedido,
em 30/06/2017, o Memorando nº 84/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI nº 1608843) à Gerência de
Planejamento, Desenvolvimento e Segurança de Sistemas (GIDS), solicitando posicionamento
decisivo em relação à previsão de aprovação e publicação da norma de Segurança para Controle de
Acesso Físico, de Circulação e Permanência de Pessoas nas Dependências da Anatel. Na
comunicação, consignou-se, ainda, que seria aceitável a reavaliação acerca da necessidade de
publicação da POSIC para a aprovação da norma em comento, o que liberaria a AFIS para
providenciar a publicação da norma de forma independente. Em resposta, a GIDS expediu o
Memorando nº 129/2017/SEI/GIDS/SGI, em 11/07/2017, informando o que segue: a) Que a
estimativa de data para publicação da nova Política de Segurança da informação e Comunicações
da Anatel (POSIC/Anatel) permanece julho de 2017; b) Que o Processo SEI nº
53500.031673/2016-11, após ter passado pelo Superintendente Executivo, encontra-se no Gabinete
da Presidência (GPR) para análise e aprovação; c) Que, ao emitir o Parecer nº
00047/2017/PFE/Anatel/PGF/AGU (SEI nº 1224788), a PFE considerou como origem da proposta
a GIDS, por ter sido esta quem encaminhou o processo para análise daquele órgão, mas que a
proponente dessas minutas de normas é mesmo a Comissão de Segurança da Informação e
Comunicações da Anatel (CSIC/Anatel); d) Que, conforme o Art. nº 06, Inciso V, da Portaria nº
221, de 04 de março de 2015, a CSIC/Anatel é composta por representantes de diversas áreas da
Agência, inclusive com representante da AFIS; e) Que a CSIC/Anatel, órgão colegiado, de
natureza consultiva e de caráter permanente, é considerada pelos órgãos de controle e pelo
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República como o foro adequado para essas
questões; e f) Que a publicação desta norma dissociada da POSIC/Anatel de forma independente
pela AFIS não seria adequada e traria, ainda, prejuízo para a cultura de Gestão de SIC da Agência,
que é promovida, dentre outras, por meio da formalização, institucionalização e divulgação da
POSIC e de seus normativos, procedimentos e instrumentos integrantes. Com base no exposto, a
AFIS aguardará a publicação da nova POSIC/Anatel para o atendimento das recomendações
exaradas pelo órgão de controle interno.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando a justificativa apresentada e a previsão de publicação da POSIC, fica
estabelecido novo prazo para atendimento da recomendação. Recomendação em
andamento.

01/09/2017

Providência 7
Após a publicação da Política de Segurança da Informação e Comunicações da Agência Nacional
de Telecomunicações (POSIC), aprovada e publicada por meio da Portaria nº 1016, de 25 de julho
de 2017, SEI nº 1696463, a Comissão de Segurança da Informação e Comunicações da Anatel
(CSIC/Anatel) editou a Norma para Controle de Acesso Físico de Circulação e Permanência de
Pessoas nas Dependências da Anatel, constante do processo SEI nº 53500024589/2016-32, sob o
documento de nº 0987420. A norma supracitada foi analisada pela Procuradoria Especializada
junto à Anatel, a qual emitiu parecer que está em análise pela CSIC, para, em seguida, ser enviada
à Presidência da Anatel. Registra-se que foi iniciado o Processo SEI nº 53500.068386/2017-39,
com a finalidade de estabelecer os princípios diretores de segurança institucional visando à
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prevenção e à obstrução de ações adversas de qualquer natureza contra pessoas, áreas, instalações,
documentos, materiais e sistemas de informações da Agência Nacional de Telecomunicações, em
Brasília – DF e Gerências Regionais, nos Estados, e dá outras providências. Por fim, o documento
SEI nº 1778170, constante do processo SEI nº 53500.068386/2017-39, ainda sob a forma de
minuta, detalha os procedimentos práticos do controle de acesso físico. Assim, solicita-se o prazo
de 60 (sessenta) dias para continuação dessa nova fase de atendimento à questão de auditoria em
comento.
Análise da Equipe Auditoria 7
Considerando as informações prestadas pela AFIS, conceder-se-á prorrogação de
prazo de 30 dias para que seja realizado acompanhamento das providência
tomada.

Prazo
10/10/2017

Providência 8
Conforme evidenciado pelos trechos destacados em amarelo na captura de tela do arquivo Minuta
de portaria.zip anexo, os procedimentos do controle de acesso físico presentes do documento SEI
1778170 foram revisados e ainda permanecem em discussão entre a coordenação de segurança e a
Gerência, com o objetivo de depurar o instrumento normativo. Estima-se que a versão final
proposta pela AFIS seja finalizada até o final do mês corrente, quando então o processo poderá
então seguir para execução de suas demais etapas: consulta interna, análise jurídica, possíveis
ajustes e encaminhamento para aprovação e assinatura pelo CD.
Análise da Equipe Auditoria 8
Recomendação em andamento. Tendo em vista as justificativas apresentadas, o
andamento das providências será monitorado novamente em 30 dias.

Prazo
20/11/2017

Providência 9
A Minuta de Portaria, os procedimentos do controle de acesso físico presentes do documento SEI
1778170 foram revisados e colocados em consulta interna, disponível para contribuições no
período de 08/11/2017 a 22/11/2017. Após o término da consulta, as contribuições serão
analisadas, o processo seguirá para execução das etapas já mencionadas na providência 8.
Análise da Equipe Auditoria 9
Recomendação em andamento. Conforme o documento anexo e a consulta ao
sistema SACP (Sistema de Consulta Pública), a minuta de portaria contendo os
itens recomendados pela auditoria foi disponibilizada para consulta interna em
17/11/2017, tendo sido o prazo de contribuições definido até 01/12/2017. Desse
modo, o andamento das providências será monitorado novamente em 30 dias.

Prazo
21/12/2017

Providência 10
A minuta foi submetida à consulta interna nº 757. Por meio dos memorandos de nº 152 a
155/2017/SEI/AFIS/SAF, solicitou-se às área mencionadas na minuta do documento que
verificassem a existência de algum óbice à redação proposta. O feedback obtido foi considerado na
redação da Minuta de Portaria SEI nº 1778170. Por intermédio do Memorando nº
198/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI nº 2252888), a Minuta de Portaria SEI nº 1778170 foi encaminhada
à PFE em 21/12/2017, para emissão do parecer jurídico.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

Recomendação em andamento. Considerando o envio da minuta para manifestação
da PFE, fica estabelecido novo prazo para monitoramento da recomendação.

05/02/2018

Providência 11
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Minuta de Portaria SEI nº 1778170, encaminhada à PFE em 21/12/2017, continua naquele órgão
de assessoramento jurídico, aguardando emissão de parecer jurídico.
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Conforme verificado no âmbito do Processo nº 53500.068386/2017-39, a PFE
exarou o Parecer nº 87/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU em 27/02/2018, analisando
e contribuindo para a redação da minuta de portaria. Dessa forma, considerando
que o processo foi encaminhado para a análise da AFIS em 27/02/2018, prorrogase o prazo de atualização de informações em 45 dias.

16/04/2018

Providência 12
O processo em questão (SEI nº 53500.068386/2017-39) retornou da PFE e foi ajustado conforme o
Parecer do órgão jurídico. Foram elaborados os seguintes documentos: - Minuta de Portaria (SEI
nº 255250) e o Informe SEI nº 2521977 de encaminhamento dos autos à SUE, que os encaminhará
ao CD. - Memorando 77 (SEI nº 2555649) para manifestação da APC, caso a Assessoria ache
necessário. Assim, solicita-se a prorrogação do prazo em 60 dias para continuidade dos trabalhos.
Análise da Equipe Auditoria 12

Prazo

Considerando os encaminhamentos dados no processo nº 53500.068386/2017-39,
visando à aprovação da Portaria que dispõe sobre os princípios diretores e o plano
de segurança institucional da Agência, prorroga-se o prazo para conclusão da
recomendação, conforme solicitado.

06/07/2018

Providência 13
A Minuta de Portaria passou pela PFE e já foi modificada de acordo com as observações do órgão
consultivo. Entretanto, por se tratar de portaria extensa e detalhada, tomou-se a decisão de dividir a
minuta em duas partes. A primeira, para apreciação do Conselho Diretor, será Portaria que
estabelecerá Princípios Gerais de Segurança Institucional. A segunda, a cargo da SAF, tratará dos
aspectos específicos e detalhados de acordo com os Princípios Gerais. Assim, solicita-se concessão
de mais trinta dias de prazo para a continuidade e conclusão do procedimento.
Análise da Equipe Auditoria 13

Prazo

Recomendação em andamento. Considerando a decisão de desmembrar o conteúdo
da portaria, prorroga-se por 30 dias o prazo para a conclusão da recomendação.
Ressalte-se que, independente da forma adotada para aprovação e publicação das
normas que disponham sobre os princípios de segurança institucional e seu
respectivo detalhamento, deve-se atentar para o conteúdo da recomendação da
auditoria (definição das atribuições da coordenação de segurança institucional,
conforme prevê o inciso I do art. 242 do Regimento Interno, e o estabelecimento,
nos procedimentos operacionais a serem publicados, dos papéis e
responsabilidades de todos os participantes do processo).

06/08/2018

Providência 14
Conforme explicitado na providência anterior, tomou-se a decisão de dividir a minuta em duas
partes. A primeira, para apreciação do Conselho Diretor, é a Portaria que estabelece Princípios
Gerais de Segurança Institucional. A segunda, a cargo da SAF, trata dos aspectos específicos e
detalhados de acordo com os Princípios Gerais. As minutas dessas portarias já foram concluídas e
serão agora enviadas para revisão da equipe da SAF. Para eventual acompanhamento os
respectivos números SEI são n° 3044924 e n° 3045793. Como as Portarias ainda não foram
assinadas e publicadas esta Gerência solicita que a recomendação seja mantida em andamento.
Análise da Equipe Auditoria 14
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Recomendação em andamento. Considerando a documentação constante no
Processo 5350.068386/2017-39, prorroga-se o prazo para o acompanhamento da
recomendação.

14/09/2018

Providência 15
Os autos do processo n° 53500.068386/2017 foram devolvidos nos termos do Memorando nº
1046/2018/SEI/GPR (SEI n° 3203173), para avaliação da necessidade da norma pela
Superintendência de Administração e Finanças (SAF). Atualmente o documento encontra-se em
análise e por essa razão esta Gerência solicita que a recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 15

Prazo

Considerando o teor do Memorando nº 1046/2018/SEI/GPR (SEI n° 3203173),
prorroga-se o prazo desta recomendação para nova manifestação da Unidade.
Recomendação em andamento.

20/11/2018

Providência 16
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio da Central de Compras, está
desenvolvendo o “Projeto Portaria e Vigilância” para os órgãos da Esplanada dos Ministérios, com
o objetivo de aprimorar o racional decisório de soluções de segurança a partir da Análise de
Riscos, com elaboração de Plano de Segurança Integrado (vide arquivo anexado ao SAAI). O
projeto está estruturado em 5 fases, sendo a última delas o estabelecimento de uma “Política de
Segurança Institucional” para o conjunto da Esplanada, por meio de normas e procedimentos de
segurança física específicos para as edificações (sede e anexos da Esplanada), de acordo com seu
nível de risco, a serem entregue, conforme cronograma apresentado, em maio de 2019. Isso posto,
considerando que a normatização interna da Anatel deve seguir os princípios da política a ser
elaborada pelo MPDG no âmbito da Esplanada, aproveitando os benefícios dos estudos
empreendidos pelo órgão central, solicita-se que a Recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 16

Prazo

Recomendação em andamento. Da análise do documento anexo, observa-se, como
informado pela AFIS na providência 16, que o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, por meio da Central de Compras, está desenvolvendo
um projeto para a segurança do conjunto da Esplanada, que tem como estratégia a
análise de risco das edificações, a elaboração de um plano de segurança integrado e
a definição de estratégia de implantação. Trata-se de um trabalho que definirá uma
proposta de política de segurança institucional para o conjunto da esplanada e as
normas e procedimentos de segurança específicos para essas edificações, de acordo
com o seu nível de risco. Da leitura do documento anexado, não é possível concluir
que se trata de trabalho vinculante para toda a Administração; trata-se de projeto
que será desenvolvido com base em lacunas e riscos específicos identificados para
aquele conjunto de edificações, que podem não ser os mesmos da Anatel. Portanto,
exceto se houver determinação expressa, considera-se que não há necessidade de
que as normas sobre segurança na Anatel sejam elaboradas em consonância com o
referido projeto; devem, na verdade, considerar os riscos de segurança
identificados em seu próprio contexto. Não obstante, caso o gestor considere
conveniente, poderá utilizar-se da metodologia de trabalho proposta no documento
para aprimorar as diretrizes e normas internas afetas à segurança, que são objeto
desta recomendação. Por fim, ressaltamos o longo prazo de andamento desta
recomendação, motivo pelo qual solicitamos que sejam apresentadas as
providências finais para o seu atendimento.

04/02/2019

Relatório de Auditoria: 10/2015/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
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Mem. 73/2015
Órgão Responsável:

SAF, AFIS

Assunto:

Gestão da Segurança Institucional.

Ítem

214

Referência

Recomendação (19/02/2016)

Classificação

k

Elabore procedimentos operacionais de segurança
institucional relativos às atividades não abrangidas pelo
procedimento operacional vigente (Controle do Acesso
às Dependências da Anatel), com base em diretrizes
estabelecidas pela alta administração. (Constatação 9 §108 a §112)

Gerenciar
Segurança
Institucional

Providência 1
A AFIS providenciará o estabelecimento das diretrizes de segurança institucional e solicita o prazo
de 90 dias para conclusão dos trabalhos, haja vista que, em média, três semanas por mês, está
envolvida na fiscalização e execução contratuais.
Análise da Equipe Auditoria 1
Conforme reunião realizada em 22/02/2016 com o Gerente da AFIS, o
coordenador da AFIS2 e o assessor da AFIS, houve um equívoco no
estabelecimento do prazo de 90 dias, tendo em vista que o cumprimento desta
recomendação depende da definição das diretrizes de segurança institucional, que
deve ser concluída em 180 dias. Desse modo, fica estabelecido o mesmo prazo
solicitado para o cumprimento da Recomendação 2014 a.

Prazo
22/08/2016

Providência 2
A questão de auditoria 214k tem como solução a elaboração de normativo que envolve várias áreas
da Agência, como AFIS, SUE, SGI, APC e AFPE. A Minuta de Portaria encontra-se em fase de
discussão com as áreas supramencionadas e será encaminhada às instâncias superiores para
análise, consulta, aprovação e publicação. Ainda, encontra-se em fase de consulta e aprovação a
Portaria que trata da Norma de segurança de acesso físico. Esta, que está para ser apresentada na
RESUP, foi elaborada pela CSIC que tem como um de seus anexos o normativo de segurança
física e deverá ser complementada pelo Plano de Segurança Institucional. Anexamos a minuta do
Plano de Segurança Institucional. Em consequência, solicita-se o prazo adicional de 90(noventa)
dias para continuidade dos trabalhos.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

De acordo com a AFIS, esta recomendação será atendida após o estabelecimento
das diretrizes de segurança institucional por meio do Plano de Segurança
Institucional, proposto para atendimento da recomendação 213 a”. Considerando
que a norma proposta demanda a discussão entre diversas áreas e procedimentos a
serem tomados por outras instâncias, será deferida a prorrogação de prazo
solicitada pela AFIS. Não obstante, solicita-se à AFIS que informe periodicamente
à equipe de auditoria sobre o andamento das ações tomadas a partir deste
momento, de modo a garantir que o prazo solicitado seja suficiente para a
conclusão da recomendação. Recomendação em andamento.

25/11/2016

Providência 3
O atendimento da questão em apreço depende da aprovação da POSIC. Após a aprovação e o
início da vigência da POSIC, a área de segurança institucional fará a comparação daquela com a
minuta da Portaria de Segurança institucional, para excluir pontos que divergirem daquela. Assim,
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solicita-se o prazo de 60 dias, para que, caso seja dado início à vigência da Posic, possa-se atender
a questão de auditoria em comento. Anexamos a Minuta atualizada da Norma de Segurança ao
SAAI.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Recomendação em andamento. Tendo em vista a necessidade de compatibilização
entre o Plano de Segurança Institucional e a POSIC, prorroga-se a recomendação
pelo prazo solicitado pela área para nova verificação.

01/02/2017

Providência 4
A POSIC possui um anexo que trata do processo referente a criação da norma de segurança que
dispõe sobre as regras gerais de controle de acesso físico, de circulação e de permanência de
pessoas nas dependências da Anatel, o qual se encontra na PFE para elaboração de parecer e
posterior encaminhamento ao Conselho Diretor (Processo SEI nº 53500.024589/2016-32 - Minuta
de Portaria SEI nº 0987420). Assim, solicitamos nova prorrogação de 60 (sessenta) dias para que
possamos dar continuidade aos trabalhos. Anexamos cópia de e-mail em que a AFIS foi informada
sobre o andamento do Processo.
Análise da Equipe Auditoria 4
Prazo prorrogado, conforme solicitação da área.

Prazo
03/04/2017

Providência 5
Conforme informações obtidas junto à SGI, a publicação da alteração da POSIC não ocorreu até o
presente. E de acordo com aquela Superintendência, a previsão para que tal publicação ocorra é de
mais 3 a 4 meses - vide e-mail do servidor Eder no anexo. Considerando que o adimplemento da
recomendação feita à AFIS da aprovação e do início da vigência da atualização da POSIC,
solicita-se dilação de prazo até que o assunto seja completamente endereçado pela SGI.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

A recomendação será prorrogada, conforme solicitação. Contudo, ressalta-se o
posicionamento da PFE no Parecer nº 47/2017/PFE/Anatel/PGF/AGU que, ao
analisar as minutas de portarias que dispõem sobre as regras gerais de controle de
acesso físico, de circulação e de permanência de pessoas nas dependências da
Anatel e sobre as regras gerais de controle de acesso lógico e uso da rede de
computadores da Anatel, apontou que a competência para regulamentação de
matéria relacionada à segurança física e patrimonial é da AFIS. Desse modo, a área
deverá avaliar a necessidade de publicação da POSIC para o completo atendimento
da recomendação, tendo em vista que cabe à AFIS o planejamento da segurança
física e patrimonial da Agência.

07/07/2017

Providência 6
Considerando o posicionamento da PFE no Parecer nº 00047/2017/PFE-Anatel/PGF/AGU (SEI nº
1224788), Processo nº 53500.024589/2016-32, ao analisar as minutas de portarias que dispunham
sobre as normas de Segurança para Controle de Acesso Físico, de Circulação e Permanência de
Pessoas nas Dependências da Anatel e Segurança para Controle de Acesso Lógico e Uso da Rede
de Computadores, quando estabeleceu que a regulamentação da primeira se aproximaria mais das
atribuições da Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional (AFIS), foi expedido,
em 30/06/2017, o Memorando nº 84/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI nº 1608843) à Gerência de
Planejamento, Desenvolvimento e Segurança de Sistemas (GIDS), solicitando posicionamento
decisivo em relação à previsão de aprovação e publicação da norma de Segurança para Controle de
Acesso Físico, de Circulação e Permanência de Pessoas nas Dependências da Anatel. Na
comunicação, consignou-se, ainda, que seria aceitável a reavaliação acerca da necessidade de
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publicação da POSIC para a aprovação da norma em comento, o que liberaria a AFIS para
providenciar a publicação da norma de forma independente. Em resposta, a GIDS expediu o
Memorando nº 129/2017/SEI/GIDS/SGI, em 11/07/2017, informando o que segue: a) Que a
estimativa de data para publicação da nova Política de Segurança da informação e Comunicações
da Anatel (POSIC/Anatel) permanece julho de 2017; b) Que o Processo SEI nº
53500.031673/2016-11, após ter passado pelo Superintendente Executivo, encontra-se no Gabinete
da Presidência (GPR) para análise e aprovação; c) Que, ao emitir o Parecer nº
00047/2017/PFE/Anatel/PGF/AGU (SEI nº 1224788), a PFE considerou como origem da proposta
a GIDS, por ter sido esta quem encaminhou o processo para análise daquele órgão, mas que a
proponente dessas minutas de normas é mesmo a Comissão de Segurança da Informação e
Comunicações da Anatel (CSIC/Anatel); d) Que, conforme o Art. nº 06, Inciso V, da Portaria nº
221, de 04 de março de 2015, a CSIC/Anatel é composta por representantes de diversas áreas da
Agência, inclusive com representante da AFIS; e) Que a CSIC/Anatel, órgão colegiado, de
natureza consultiva e de caráter permanente, é considerada pelos órgãos de controle e pelo
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República como o foro adequado para essas
questões; e f) Que a publicação desta norma dissociada da POSIC/Anatel de forma independente
pela AFIS não seria adequada e traria, ainda, prejuízo para a cultura de Gestão de SIC da Agência,
que é promovida, dentre outras, por meio da formalização, institucionalização e divulgação da
POSIC e de seus normativos, procedimentos e instrumentos integrantes. Com base no exposto, a
AFIS aguardará a publicação da nova POSIC/Anatel para o atendimento das recomendações
exaradas pelo órgão de controle interno.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando a justificativa apresentada e a previsão de publicação da POSIC, fica
estabelecido novo prazo para atendimento da recomendação.

01/09/2017

Providência 7
Após a publicação da Política de Segurança da Informação e Comunicações da Agência Nacional
de Telecomunicações (POSIC), aprovada e publicada por meio da Portaria nº 1016, de 25 de julho
de 2017, SEI nº 1696463, a Comissão de Segurança da Informação e Comunicações da Anatel
(CSIC/Anatel) editou a Norma para Controle de Acesso Físico de Circulação e Permanência de
Pessoas nas Dependências da Anatel, constante do processo SEI nº 53500024589/2016-32, sob o
documento de nº 0987420. A norma supracitada foi analisada pela Procuradoria Especializada
junto à Anatel, a qual emitiu parecer que está em análise pela CSIC, para, em seguida, ser enviada
à Presidência da Anatel. Registra-se que foi iniciado o Processo SEI nº 53500.068386/2017-39,
com a finalidade de estabelecer os princípios diretores de segurança institucional visando à
prevenção e à obstrução de ações adversas de qualquer natureza contra pessoas, áreas, instalações,
documentos, materiais e sistemas de informações da Agência Nacional de Telecomunicações, em
Brasília – DF e Gerências Regionais, nos Estados, e dá outras providências. Por fim, o documento
SEI nº 1778170, constante do processo SEI nº 53500.068386/2017-39, ainda sob a forma de
minuta, detalha os procedimentos práticos do controle de acesso físico. Assim, solicita-se o prazo
de 60 (sessenta) dias para continuação dessa nova fase de atendimento à questão de auditoria em
comento.
Análise da Equipe Auditoria 7
Considerando as informações prestadas pela AFIS, conceder-se-á prorrogação de
prazo de 30 dias para que seja realizado acompanhamento das providência
tomada.

Prazo
10/10/2017

Providência 8
Providência 8, inserida no SAAI em 09/10/2017: Conforme evidenciado pelos trechos destacados
em amarelo na captura de tela do arquivo Minuta de portaria.zip anexo, os procedimentos do
controle de acesso físico presentes do documento SEI 1778170 foram revisados e ainda
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permanecem em discussão entre a coordenação de segurança e a Gerência, com o objetivo de
depurar o instrumento normativo. Estima-se que a versão final proposta pela AFIS seja finalizada
até o final do mês corrente, quando o processo poderá então seguir para execução de suas demais
etapas: consulta interna, análise jurídica, possíveis ajustes e encaminhamento para aprovação e
assinatura pelo CD.
Análise da Equipe Auditoria 8
Recomendação em andamento. Tendo em vista as justificativas apresentadas, o
andamento das providências será monitorado novamente em 30 dias.

Prazo
10/11/2017

Providência 9
A Minuta de Portaria, os procedimentos do controle de acesso físico presentes do documento SEI
1778170 foram revisados e colocados em consulta interna, disponível para contribuições no
período de 08/11/2017 a 22/11/2017. Após o término da consulta, as contribuições serão
analisadas, o processo seguirá para execução das etapas já mencionadas na providência 8.
Análise da Equipe Auditoria 9
Recomendação em andamento. Conforme o documento anexo e a consulta ao
sistema SACP (Sistema de Consulta Pública), a minuta de portaria contendo os
itens recomendados pela auditoria foi disponibilizada para consulta interna em
17/11/2017, tendo sido o prazo de contribuições definido até 01/12/2017. Desse
modo, o andamento das providências será monitorado novamente em 30 dias.

Prazo
21/12/2017

Providência 10
A minuta foi submetida à consulta interna nº 757. Por meio dos memorandos de nº 152 a
155/2017/SEI/AFIS/SAF, solicitou-se às área mencionadas na minuta do documento que
verificassem a existência de algum óbice à redação proposta. O feedback obtido foi considerado na
redação da Minuta de Portaria SEI nº 1778170. Por intermédio do Memorando nº
198/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI nº 2252888), a Minuta de Portaria SEI nº 1778170 foi encaminhada
à PFE em 21/12/2017, para emissão do parecer jurídico.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

Recomendação em andamento. Considerando o envio da minuta para manifestação
da PFE, fica estabelecido novo prazo para monitoramento da recomendação.

05/02/2018

Providência 11
Minuta de Portaria SEI nº 1778170, encaminhada à PFE em 21/12/2017, continua naquele órgão
de assessoramento jurídico, aguardando emissão de parecer jurídico.
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Conforme verificado no âmbito do Processo nº 53500.068386/2017-39, a PFE
exarou o Parecer nº 87/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU em 27/02/2018, analisando
e contribuindo para a redação da minuta de portaria. Dessa forma, considerando
que o processo foi encaminhado para a análise da AFIS em 27/02/2018, prorrogase o prazo de atualização de informações em 45 dias.

16/04/2018

Providência 12
O processo em questão (SEI nº 53500.068386/2017-39) retornou da PFE e foi ajustado conforme o
Parecer do órgão jurídico. Foram elaborados os seguintes documentos: - Minuta de Portaria (SEI
nº 255250) e o Informe SEI nº 2521977 de encaminhamento dos autos à SUE, que os encaminhará
ao CD. - Memorando 77 (SEI nº 2555649) para manifestação da APC, caso a Assessoria ache
necessário. Assim, solicita-se a prorrogação do prazo em 60 dias para continuidade dos trabalhos.
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Análise da Equipe Auditoria 12

Prazo

Considerando os encaminhamentos dados no processo nº 53500.068386/2017-39,
visando à aprovação da Portaria que dispõe sobre os princípios diretores e o plano
de segurança institucional da Agência, prorroga-se o prazo para conclusão da
recomendação, conforme solicitado.

06/07/2018

Providência 13
A Minuta de Portaria passou pela PFE e já foi modificada de acordo com as observações do órgão
consultivo. Entretanto, por se tratar de portaria extensa e detalhada, tomou-se a decisão de dividir a
minuta em duas partes. A primeira, para apreciação do Conselho Diretor, será Portaria que
estabelecerá Princípios Gerais de Segurança Institucional. A segunda, a cargo da SAF, tratará dos
aspectos específicos e detalhados de acordo com os Princípios Gerais. Assim, solicita-se concessão
de mais trinta dias de prazo para a continuidade e conclusão do procedimento.
Análise da Equipe Auditoria 13

Prazo

Recomendação em andamento. Considerando a decisão de desmembrar o conteúdo
da portaria, prorroga-se por 30 dias o prazo para a conclusão da recomendação.
Ressalte-se que, independente da forma adotada para aprovação e publicação das
normas que disponham sobre os princípios de segurança institucional e seu
respectivo detalhamento, deve-se atentar para o conteúdo da recomendação da
auditoria (elaboração de procedimentos operacionais de segurança institucional
relativos às atividades não abrangidas pelo procedimento de Controle do Acesso às
Dependências da Anatel).

06/08/2018

Providência 14
Conforme explicitado na providência anterior, tomou-se a decisão de dividir a minuta em duas
partes. A primeira, para apreciação do Conselho Diretor, é a Portaria que estabelece Princípios
Gerais de Segurança Institucional. A segunda, a cargo da SAF, trata dos aspectos específicos e
detalhados de acordo com os Princípios Gerais. As minutas dessas portarias já foram concluídas e
serão agora enviadas para revisão da equipe da SAF. Para eventual acompanhamento os
respectivos números SEI são n° 3044924 e n° 3045793. Como as Portarias ainda não foram
assinadas e publicadas esta Gerência solicita que a recomendação seja mantida em andamento.
Análise da Equipe Auditoria 14
Recomendação em andamento. Considerando a documentação constante no
Processo 5350.068386/2017-39, prorroga-se o prazo para o acompanhamento da
recomendação.

Prazo
14/09/2018

Providência 15
Os autos do processo n° 53500.068386/2017 foram devolvidos nos termos do Memorando nº
1046/2018/SEI/GPR (SEI n° 3203173), para avaliação da necessidade da norma pela
Superintendência de Administração e Finanças (SAF). Atualmente o documento encontra-se em
análise e por essa razão esta Gerência solicita que a recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 15
Considerando o teor do Memorando nº 1046/2018/SEI/GPR (SEI n° 3203173),
prorroga-se o prazo desta recomendação para nova manifestação da Unidade.
Recomendação em andamento.

Prazo
20/11/2018

Providência 16
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio da Central de Compras, está
desenvolvendo o “Projeto Portaria e Vigilância” para os órgãos da Esplanada dos Ministérios, com
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o objetivo de aprimorar o racional decisório de soluções de segurança a partir da Análise de
Riscos, com elaboração de Plano de Segurança Integrado (vide arquivo anexado ao SAAI). O
projeto está estruturado em 5 fases, sendo a última delas o estabelecimento de uma “Política de
Segurança Institucional” para o conjunto da Esplanada, por meio de normas e procedimentos de
segurança física específicos para as edificações (sede e anexos da Esplanada), de acordo com seu
nível de risco, a serem entregue, conforme cronograma apresentado, em maio de 2019. Isso posto,
considerando que a normatização interna da Anatel deve seguir os princípios da política a ser
elaborada pelo MPDG no âmbito da Esplanada, aproveitando os benefícios dos estudos
empreendidos pelo órgão central, solicita-se que a Recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 16

Prazo

Recomendação em andamento. Da análise do documento anexo, observa-se, como
informado pela AFIS na providência 16, que o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, por meio da Central de Compras, está desenvolvendo
um projeto para a segurança do conjunto da Esplanada, que tem como estratégia a
análise de risco das edificações, a elaboração de um plano de segurança integrado e
a definição de estratégia de implantação. Trata-se de um trabalho que definirá uma
proposta de política de segurança institucional para o conjunto da esplanada e as
normas e procedimentos de segurança específicos para essas edificações, de acordo
com o seu nível de risco. Da leitura do documento anexado, não é possível concluir
que se trata de trabalho vinculante para toda a Administração; trata-se de projeto
que será desenvolvido com base em lacunas e riscos específicos identificados para
aquele conjunto de edificações, que podem não ser os mesmos da Anatel. Portanto,
exceto se houver determinação expressa, considera-se que não há necessidade de
que as normas sobre segurança na Anatel sejam elaboradas em consonância com o
referido projeto; devem, na verdade, considerar os riscos de segurança
identificados em seu próprio contexto. Não obstante, caso o gestor considere
conveniente, poderá utilizar-se da metodologia de trabalho proposta no documento
para aprimorar as diretrizes e normas internas afetas à segurança, que são objeto
desta recomendação. Por fim, ressaltamos o longo prazo de andamento desta
recomendação, motivo pelo qual solicitamos que sejam apresentadas as
providências finais para o seu atendimento.

04/02/2019

Relatório de Auditoria: 10/2015/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFIS

Assunto:

Gestão da Segurança Institucional.

Ítem

214

Referência

l

Memorando de Referência:
Mem. 73/2015

Recomendação (19/02/2016)
Atualize o Procedimento Operacional de Controle do
Acesso às Dependências da Anatel, conforme os
apontamentos apresentados no item §117º deste
Relatório. (Constatação 10 - §114 a §118)

Classificação
Gerenciar
Segurança
Institucional

Providência 1
A AFIS providenciará o estabelecimento das diretrizes de segurança institucional, que contemplará
o Procedimento Operacional de Controle do Acesso às Dependências da Anatel, e solicita o prazo
de 90 (noventa) dias para conclusão dos trabalhos, haja vista que, em média, três semanas por mês,
está envolvida na fiscalização e execução contratuais.
Análise da Equipe Auditoria 1
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Conforme reunião realizada em 22/02/2016 com o Gerente da AFIS, o
coordenador da AFIS2 e o assessor da AFIS, houve um equívoco no
estabelecimento do prazo de 90 dias, tendo em vista que o cumprimento desta
recomendação depende da definição das diretrizes de segurança institucional, que
deve ser concluída em 180 dias. Desse modo, fica estabelecido o mesmo prazo
solicitado para o cumprimento da Recomendação 2014 a.

22/08/2016

Providência 2
A questão de auditoria 214 l tem como solução a elaboração de normativo que envolve várias
áreas da Agência, como AFIS, SUE, SGI, APC e AFPE. A Minuta de Portaria encontra-se em fase
de discussão com as áreas supramencionadas e será encaminhada às instâncias superiores para
análise, consulta, aprovação e publicação. Ainda, encontra-se em fase de consulta e aprovação a
Portaria que trata da Norma de segurança de acesso físico. Esta, que está para ser apresentada na
RESUP, foi elaborada pela CSIC que tem como um de seus anexos o normativo de segurança
física e deverá ser complementada pelo Plano de Segurança Institucional. Anexamos a minuta do
Plano de Segurança Institucional. Em consequência, solicita-se o prazo adicional de 90 (noventa)
dias para continuidade dos trabalhos.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

De acordo com a AFIS, esta recomendação será atendida por meio do Plano de
Segurança Institucional, proposto para atendimento da recomendação 213 a”.
Considerando que a norma proposta demanda a discussão entre diversas áreas e
procedimentos a serem tomados por outras instâncias, será deferida a prorrogação
de prazo solicitada pela AFIS. Não obstante, solicita-se à AFIS que informe
periodicamente à equipe de auditoria sobre o andamento das ações tomadas a partir
deste momento, de modo a garantir que o prazo solicitado seja suficiente para a
conclusão da recomendação. Recomendação em andamento.

25/11/2016

Providência 3
O atendimento da questão em apreço depende da aprovação da POSIC. Após a aprovação e o
início da vigência da POSIC, a área de segurança institucional fará a comparação daquela com a
minuta da Portaria de Segurança institucional, para excluir pontos que divergirem daquela. Assim,
solicita-se o prazo de 60 dias, para que, caso seja dado início à vigência da Posic, possa-se atender
a questão de auditoria em comento. Anexamos a Minuta atualizada da Norma de Segurança ao
SAAI.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Recomendação em andamento. Tendo em vista a necessidade de compatibilização
entre o Plano de Segurança Institucional e a POSIC, prorroga-se a recomendação
pelo prazo solicitado pela área para nova verificação.

01/02/2017

Providência 4
A POSIC possui um anexo que trata do processo referente a criação da norma de segurança que
dispõe sobre as regras gerais de controle de acesso físico, de circulação e de permanência de
pessoas nas dependências da Anatel, o qual se encontra na PFE para elaboração de parecer e
posterior encaminhamento ao Conselho Diretor (Processo SEI nº 53500.024589/2016-32 - Minuta
de Portaria SEI nº 0987420). Assim, solicitamos nova prorrogação de 60 (sessenta) dias para que
possamos dar continuidade aos trabalhos. Anexamos cópia de e-mail em que a AFIS foi informada
sobre o andamento do Processo.
Análise da Equipe Auditoria 4
Prazo prorrogado, conforme solicitação da área.
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Providência 5
Conforme informações obtidas junto à SGI, a publicação da alteração da POSIC não ocorreu até o
presente. E de acordo com aquela Superintendência, a previsão para que tal publicação ocorra é de
mais 3 a 4 meses - vide e-mail do servidor Eder no anexo. Considerando que o adimplemento da
recomendação feita à AFIS da aprovação e do início da vigência da atualização da POSIC,
solicita-se dilação de prazo até que o assunto seja completamente endereçado pela SGI.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

A recomendação será prorrogada, conforme solicitação. Contudo, ressalta-se o
posicionamento da PFE no Parecer nº 47/2017/PFE/Anatel/PGF/AGU que, ao
analisar as minutas de portarias que dispõem sobre as regras gerais de controle de
acesso físico, de circulação e de permanência de pessoas nas dependências da
Anatel e sobre as regras gerais de controle de acesso lógico e uso da rede de
computadores da Anatel, apontou que a competência para regulamentação de
matéria relacionada à segurança física e patrimonial é da AFIS. Desse modo, a área
deverá avaliar a necessidade de publicação da POSIC para o completo atendimento
da recomendação, tendo em vista que cabe à AFIS o planejamento da segurança
física e patrimonial da Agência.

07/07/2017

Providência 6
Considerando o posicionamento da PFE no Parecer nº 00047/2017/PFE-Anatel/PGF/AGU (SEI nº
1224788), Processo nº 53500.024589/2016-32, ao analisar as minutas de portarias que dispunham
sobre as normas de Segurança para Controle de Acesso Físico, de Circulação e Permanência de
Pessoas nas Dependências da Anatel e Segurança para Controle de Acesso Lógico e Uso da Rede
de Computadores, quando estabeleceu que a regulamentação da primeira se aproximaria mais das
atribuições da Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional (AFIS), foi expedido,
em 30/06/2017, o Memorando nº 84/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI nº 1608843) à Gerência de
Planejamento, Desenvolvimento e Segurança de Sistemas (GIDS), solicitando posicionamento
decisivo em relação à previsão de aprovação e publicação da norma de Segurança para Controle de
Acesso Físico, de Circulação e Permanência de Pessoas nas Dependências da Anatel. Na
comunicação, consignou-se, ainda, que seria aceitável a reavaliação acerca da necessidade de
publicação da POSIC para a aprovação da norma em comento, o que liberaria a AFIS para
providenciar a publicação da norma de forma independente. Em resposta, a GIDS expediu o
Memorando nº 129/2017/SEI/GIDS/SGI, em 11/07/2017, informando o que segue: a) Que a
estimativa de data para publicação da nova Política de Segurança da informação e Comunicações
da Anatel (POSIC/Anatel) permanece julho de 2017; b) Que o Processo SEI nº
53500.031673/2016-11, após ter passado pelo Superintendente Executivo, encontra-se no Gabinete
da Presidência (GPR) para análise e aprovação; c) Que, ao emitir o Parecer nº
00047/2017/PFE/Anatel/PGF/AGU (SEI nº 1224788), a PFE considerou como origem da proposta
a GIDS, por ter sido esta quem encaminhou o processo para análise daquele órgão, mas que a
proponente dessas minutas de normas é mesmo a Comissão de Segurança da Informação e
Comunicações da Anatel (CSIC/Anatel); d) Que, conforme o Art. nº 06, Inciso V, da Portaria nº
221, de 04 de março de 2015, a CSIC/Anatel é composta por representantes de diversas áreas da
Agência, inclusive com representante da AFIS; e) Que a CSIC/Anatel, órgão colegiado, de
natureza consultiva e de caráter permanente, é considerada pelos órgãos de controle e pelo
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República como o foro adequado para essas
questões; e f) Que a publicação desta norma dissociada da POSIC/Anatel de forma independente
pela AFIS não seria adequada e traria, ainda, prejuízo para a cultura de Gestão de SIC da Agência,
que é promovida, dentre outras, por meio da formalização, institucionalização e divulgação da
POSIC e de seus normativos, procedimentos e instrumentos integrantes. Com base no exposto, a
AFIS aguardará a publicação da nova POSIC/Anatel para o atendimento das recomendações
exaradas pelo órgão de controle interno.
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Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando a justificativa apresentada e a previsão de publicação da POSIC, fica
estabelecido novo prazo para atendimento da recomendação.

01/09/2017

Providência 7
Após a publicação da Política de Segurança da Informação e Comunicações da Agência Nacional
de Telecomunicações (POSIC), aprovada e publicada por meio da Portaria nº 1016, de 25 de julho
de 2017, SEI nº 1696463, a Comissão de Segurança da Informação e Comunicações da Anatel
(CSIC/Anatel) editou a Norma para Controle de Acesso Físico de Circulação e Permanência de
Pessoas nas Dependências da Anatel, constante do processo SEI nº 53500024589/2016-32, sob o
documento de nº 0987420. A norma supracitada foi analisada pela Procuradoria Especializada
junto à Anatel, a qual emitiu parecer que está em análise pela CSIC, para, em seguida, ser enviada
à Presidência da Anatel. Registra-se que foi iniciado o Processo SEI nº 53500.068386/2017-39,
com a finalidade de estabelecer os princípios diretores de segurança institucional visando à
prevenção e à obstrução de ações adversas de qualquer natureza contra pessoas, áreas, instalações,
documentos, materiais e sistemas de informações da Agência Nacional de Telecomunicações, em
Brasília – DF e Gerências Regionais, nos Estados, e dá outras providências. Por fim, o documento
SEI nº 1778170, constante do processo SEI nº 53500.068386/2017-39, ainda sob a forma de
minuta, detalha os procedimentos práticos do controle de acesso físico. Assim, solicita-se o prazo
de 60 (sessenta) dias para continuação dessa nova fase de atendimento à questão de auditoria em
comento.
Análise da Equipe Auditoria 7
Considerando as informações prestadas pela AFIS, conceder-se-á prorrogação de
prazo de 30 dias para que seja realizado acompanhamento das providência
tomada.

Prazo
10/10/2017

Providência 8
Providência 8, inserida no SAAI em 09/10/2017: Conforme evidenciado pelos trechos destacados
em amarelo na captura de tela do arquivo Minuta de portaria.zip anexo, os procedimentos do
controle de acesso físico presentes do documento SEI 1778170 foram revisados e ainda
permanecem em discussão entre a coordenação de segurança e a Gerência, com o objetivo de
depurar o instrumento normativo. Estima-se que a versão final proposta pela AFIS seja finalizada
até o final do mês corrente, quando o processo poderá então seguir para execução de suas demais
etapas: consulta interna, análise jurídica, possíveis ajustes e encaminhamento para aprovação e
assinatura pelo CD.
Análise da Equipe Auditoria 8
Recomendação em andamento. Tendo em vista as justificativas apresentadas, o
andamento das providências será monitorado novamente em 30 dias.

Prazo
10/11/2017

Providência 9
A Minuta de Portaria, os procedimentos do controle de acesso físico presentes do documento SEI
1778170 foram revisados e colocados em consulta interna, disponível para contribuições no
período de 08/11/2017 a 22/11/2017. Após o término da consulta, as contribuições serão
analisadas, o processo seguirá para execução das etapas já mencionadas na providência 8.
Análise da Equipe Auditoria 9
Recomendação em andamento. Conforme o documento anexo e a consulta ao
sistema SACP (Sistema de Consulta Pública), a minuta de portaria contendo os
itens recomendados pela auditoria foi disponibilizada para consulta interna em
17/11/2017, tendo sido o prazo de contribuições definido até 01/12/2017. Desse
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modo, o andamento das providências será monitorado novamente em 30 dias.
Providência 10
A minuta foi submetida à consulta interna nº 757. Por meio dos memorandos de nº 152 a
155/2017/SEI/AFIS/SAF, solicitou-se às área mencionadas na minuta do documento que
verificassem a existência de algum óbice à redação proposta. O feedback obtido foi considerado na
redação da Minuta de Portaria SEI nº 1778170. Por intermédio do Memorando nº
198/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI nº 2252888), a Minuta de Portaria SEI nº 1778170 foi encaminhada
à PFE em 21/12/2017, para emissão do parecer jurídico.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

Recomendação em andamento. Considerando o envio da minuta para manifestação
da PFE, fica estabelecido novo prazo para monitoramento da recomendação.

05/02/2018

Providência 11
Minuta de Portaria SEI nº 1778170, encaminhada à PFE em 21/12/2017, continua naquele órgão
de assessoramento jurídico, aguardando emissão de parecer jurídico.
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Conforme verificado no âmbito do Processo nº 53500.068386/2017-39, a PFE
exarou o Parecer nº 87/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU em 27/02/2018, analisando
e contribuindo para a redação da minuta de portaria. Dessa forma, considerando
que o processo foi encaminhado para a análise da AFIS em 27/02/2018, prorrogase o prazo de atualização de informações em 45 dias.

16/04/2018

Providência 12
O processo em questão (SEI nº 53500.068386/2017-39) retornou da PFE e foi ajustado conforme o
Parecer do órgão jurídico. Foram elaborados os seguintes documentos: - Minuta de Portaria (SEI
nº 255250) e o Informe SEI nº 2521977 de encaminhamento dos autos à SUE, que os encaminhará
ao CD. - Memorando 77 (SEI nº 2555649) para manifestação da APC, caso a Assessoria ache
necessário. Assim, solicita-se a prorrogação do prazo em 60 dias para continuidade dos trabalhos.
Análise da Equipe Auditoria 12

Prazo

Considerando os encaminhamentos dados no processo nº 53500.068386/2017-39,
visando à aprovação da Portaria que dispõe sobre os princípios diretores e o plano
de segurança institucional da Agência, prorroga-se o prazo para conclusão da
recomendação, conforme solicitado.

06/07/2018

Providência 13
A Minuta de Portaria passou pela PFE e já foi modificada de acordo com as observações do órgão
consultivo. Entretanto, por se tratar de portaria extensa e detalhada, tomou-se a decisão de dividir a
minuta em duas partes. A primeira, para apreciação do Conselho Diretor, será Portaria que
estabelecerá Princípios Gerais de Segurança Institucional. A segunda, a cargo da SAF, tratará dos
aspectos específicos e detalhados de acordo com os Princípios Gerais. Assim, solicita-se concessão
de mais trinta dias de prazo para a continuidade e conclusão do procedimento.
Análise da Equipe Auditoria 13
Recomendação em andamento. Considerando a decisão de desmembrar o conteúdo
da portaria, prorroga-se por 30 dias o prazo para a conclusão da recomendação.
Ressalte-se que, independente da forma adotada para aprovação e publicação das
normas que disponham sobre os princípios de segurança institucional e seu
respectivo detalhamento, deve-se atentar para o conteúdo da recomendação da
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auditoria (atualização do Procedimento Operacional de Controle do Acesso às
Dependências da Anatel, observando-se no mínimo os apontamentos apresentados
no Relatório de Auditoria).
Providência 14
Conforme explicitado na providência anterior, tomou-se a decisão de dividir a minuta em duas
partes. A primeira, para apreciação do Conselho Diretor, é a Portaria que estabelece Princípios
Gerais de Segurança Institucional. A segunda, a cargo da SAF, trata dos aspectos específicos e
detalhados de acordo com os Princípios Gerais. As minutas dessas portarias já foram concluídas e
serão agora enviadas para revisão da equipe da SAF. Para eventual acompanhamento os
respectivos números SEI são n° 3044924 e n° 3045793. Como as Portarias ainda não foram
assinadas e publicadas esta Gerência solicita que a recomendação seja mantida em andamento.
Análise da Equipe Auditoria 14
Recomendação em andamento. Considerando a documentação constante no
Processo 5350.068386/2017-39, prorroga-se o prazo para o acompanhamento da
recomendação.

Prazo
14/09/2018

Providência 15
Os autos do processo n° 53500.068386/2017 foram devolvidos nos termos do Memorando nº
1046/2018/SEI/GPR (SEI n° 3203173), para avaliação da necessidade da norma pela
Superintendência de Administração e Finanças (SAF). Atualmente o documento encontra-se em
análise e por essa razão esta Gerência solicita que a recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 15
Considerando o teor do Memorando nº 1046/2018/SEI/GPR (SEI n° 3203173),
prorroga-se o prazo desta recomendação para nova manifestação da Unidade.
Recomendação em andamento.

Prazo
20/11/2018

Providência 16
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio da Central de Compras, está
desenvolvendo o “Projeto Portaria e Vigilância” para os órgãos da Esplanada dos Ministérios, com
o objetivo de aprimorar o racional decisório de soluções de segurança a partir da Análise de
Riscos, com elaboração de Plano de Segurança Integrado (vide arquivo anexado ao SAAI). O
projeto está estruturado em 5 fases, sendo a última delas o estabelecimento de uma “Política de
Segurança Institucional” para o conjunto da Esplanada, por meio de normas e procedimentos de
segurança física específicos para as edificações (sede e anexos da Esplanada), de acordo com seu
nível de risco, a serem entregue, conforme cronograma apresentado, em maio de 2019. Isso posto,
considerando que a normatização interna da Anatel deve seguir os princípios da política a ser
elaborada pelo MPDG no âmbito da Esplanada, aproveitando os benefícios dos estudos
empreendidos pelo órgão central, solicita-se que a Recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 16

Prazo
04/02/2019

Recomendação em andamento. Da análise do documento anexo, observa-se, como
informado pela AFIS na providência 16, que o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, por meio da Central de Compras, está desenvolvendo
um projeto para a segurança do conjunto da Esplanada, que tem como estratégia a
análise de risco das edificações, a elaboração de um plano de segurança integrado e
a definição de estratégia de implantação. Trata-se de um trabalho que definirá uma
proposta de política de segurança institucional para o conjunto da esplanada e as
normas e procedimentos de segurança específicos para essas edificações, de acordo
com o seu nível de risco. Da leitura do documento anexado, não é possível concluir
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que se trata de trabalho vinculante para toda a Administração; trata-se de projeto
que será desenvolvido com base em lacunas e riscos específicos identificados para
aquele conjunto de edificações, que podem não ser os mesmos da Anatel. Portanto,
exceto se houver determinação expressa, considera-se que não há necessidade de
que as normas sobre segurança na Anatel sejam elaboradas em consonância com o
referido projeto; devem, na verdade, considerar os riscos de segurança
identificados em seu próprio contexto. Não obstante, caso o gestor considere
conveniente, poderá utilizar-se da metodologia de trabalho proposta no documento
para aprimorar as diretrizes e normas internas afetas à segurança, que são objeto
desta recomendação. Por fim, ressaltamos o longo prazo de andamento desta
recomendação, motivo pelo qual solicitamos que sejam apresentadas as
providências finais para o seu atendimento.

Relatório de Auditoria: 5/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem-Circular 56 (SEI 0631383)

Órgão Responsável:

SGI, GIDS, GIMR, GIDS6

Assunto:

Gestão da Segurança da Informação e Comunicação.

Ítem

311

Referência

e

Recomendação (26/08/2016)

Classificação

Priorize projetos e procedimentos que realizem a
Gerenciar
identificação automática de equipamento em rede,
Segurança
conforme as melhores práticas, de modo a intensificar
da
os mecanismos de segurança na rede interna da Agência Informação
e evitar potenciais ameaças de códigos maliciosos
e
advindo de equipamentos de terceiros.
Comunicação
Providência 1

Atualmente não existe controle automático para identificação de equipamentos móveis permitidos
na rede. Embora não tenha foco especificamente na identificação de equipamentos móveis, o
protocolo NAP (Proteção de Acesso à Rede) cria diretivas personalizadas de integridade para
validar o computador, antes de permitir o acesso ou a comunicação visando garantir sua
conformidade com a POSIC. Esta solução está mapeada como possível projeto, o qual não pôde
ainda ser iniciado em função de outras demandas de segurança da informação, reorganização da
infraestrutura de redes e administrativas que estão em execução pela reduzida equipe da GIMR2.
Esta demanda foi incluída no backlog e a previsão para iniciar o projeto é dezembro/2016
Análise da Equipe Auditoria 1
Considerando a informação da Área será conferido novo prazo para atendimento
da recomendação. Recomendação em andamento.

Prazo
27/12/2016

Providência 2
O início de elaboração do projeto sequer teve como ser iniciado em função de outras demandas de
segurança da informação e de reorganização da infraestrutura de redes e administrativas que já
haviam sido iniciadas, como a mudança da topologia da rede WAN, o ajuste nas configurações dos
servidores nas regionais com recursos como WDS e WSUS e a instrução de processos
administrativos de aquisição de switches e de aquisição de interfaces de rede. O início do
atendimento desta nova demanda tornou-se de atendimento ainda mais crítico após a redução da
equipe de Redes, ocorrida em 30/11/2016, em função da finalização do contrato 007/2012. A partir
desta data, o serviço de suporte técnico de toda a infraestrutura da rede de dados e telefonia IP da
Anatel passou a ser prestado exclusivamente pelos limitados recursos humanos do quadro próprio
da Coordenação de Redes da GIMR. No cenário atual, não há absolutamente condições de se
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trabalhar aspectos de melhoria sem que se aumente o risco de indisponibilidades ou sem que haja a
recomposição da equipe, o que só ocorrerá após a finalização bem-sucedida do processo
53500.004530/2016-28, com previsão a partir de fevereiro/2017. Dessa forma, o atendimento da
recomendação encontra-se ainda em andamento. Solicita-se novo prazo de 10 meses para
realização de novo acompanhamento.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Recomendação em andamento. O prazo solicitado pela área foi deferido, contudo a
AUD realizará o acompanhamento trimestral da recomendação, a fim de que a área
apresente, a cada verificação, a situação das providências tomadas para seu
atendimento.

03/04/2017

Providência 3
Em nossa última manifestação, foi relatada descontinuidade do contrato de Suporte em
30/11/2016. Tal situação perdura, haja vista o insucesso na contratação do serviço pelo processo
53500.004530/2016-28. Assim, fez-se necessário iniciar um novo processo de contratação
53500.001754/2017-69, cujo prazo previsto para início das atividades é julho de 2017. A
implantação do NAP está explicitada no Termo de Referência dessa contratação (item 3.19),
internamente temos um cronograma que prevê sua conclusão em dezembro de 2017.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Considerando-se as informações da GIMR, a Auditoria Interna verificará no prazo
de 3 meses a situação dos procedimentos para implantação de mecanismos de
validação de computadores na rede interna da Agência. Recomendação em
Andamento.

04/07/2017

Providência 4
Conforme informado na providência 3, houve descontinuidade do contrato de Suporte em
30/11/2016. A situação perdura, estando o processo de contratação 53500.001754/2017-69 na PFE
para emissão de parecer. A implantação do NAP está explicitada no Termo de Referência da
contratação informada (item 3.19). A GIMR elaborou um cronograma, no processo SEI nº
53500.058487/2017-00, que tem como marco inicial a assinatura do contrato. Espera-se que o
projeto esteja finalizado aproximadamente 75 dias após o marco inicial.
Análise da Equipe Auditoria 4
Tendo em vista a situação dos procedimentos informados pela GIMR, será
conferido novo prazo para a recomendação. Recomendação em andamento.

Prazo
04/09/2017

Providência 5
Conforme relatado na Providência 4, a implantação do NAP está explicitada no escopo do Termo
de Referência do processo 53500.001754/2017-69. A sessão publica da licitação ocorreu ontem,
dia 04/09/2017. Estamos na fase de análise de propostas e documentação. A expectativa é que o
início da prestação do serviço ocorra ainda no mês de setembro. Desta forma, solicita-se a
manutenção do prazo de 75 dias após o início do contrato para a implantação do NAP.
Análise da Equipe Auditoria 5
Recomendação em andamento. Tendo em vista a situação dos procedimentos
informados pela GIMR será conferido prazo adicional para atendimento da
recomendação.

Prazo
05/12/2017

Providência 6
Conforme reunião realizada com as auditoras Mariana e Cristiane em 04/12/17, propomos uma
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alteração no contexto de atendimento desta ação para que pudesse abarcar todas o escopo
levantado pela GIMR. A proposta de atendimento está delineada no processo SEI n°
53500.058487/2017-00.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Tendo em vista as informações da GIMR constantes no Informe
204/2017/SEI/GIMR/SGI, SEI 2186032 (anexo) e a previsão da conclusão do
atedimento da recomendação no prazo de 180 dias, a Auditoria Interna
acompanhará as providências realizadas pela Área a cada 3 meses. Recomendação
em andamento.

06/03/2018

Providência 7
Conforme descrito no processo nº 53500.058487/2017-00, o atendimento da demanda se dará em 3
etapas: 1. Desabilitação dos pontos de rede que estiverem em desuso, 2. Elaboração de normas
específicas para o uso da rede da ANATEL; e 3. Configuração da autenticação por porta associada
ao NPS. A primeira etapa foi finalizada, as demais estão em andamento. O cronograma não pode
ser cumprido conforme planejado, devido a necessidade de priorização de outros projetos mais
urgentes. As ações para atendimento da recomendação foram retomadas e atualmente estão em
andamento.
Análise da Equipe Auditoria 7
Considerando a resposta da GIMR, constante na providência 7, será conferido
prazo adicional de 3 meses para nova manifestação.

Prazo
06/06/2018

Providência 8
Conforme informado anteriormente, o atendimento da demanda tem previsão de realização em 3
etapas: 1. Desabilitação dos pontos de rede que estiverem em desuso; 2. Elaboração de normas
específicas (regras operacionais) para o uso da rede da ANATEL; e 3. Configuração da
autenticação por porta associada ao NPS. A etapa 1 encontra-se finalizada. Sobre a etapa 2,
informa-se que, em virtude da priorização da execução das contratações inseridas no Plano de
Contratação deste ano, ainda não foi possível iniciar a elaboração das normas específicas para o
uso da rede da Anatel. Em relação a etapa 3, no decorrer de sua execução, constatou-se que os
switches de acesso atualmente utilizados na ANATEL, da marca D-Link, não possuem o protocolo
de autenticação EAP, apenas PAP. Destaca-se que, para o ambiente computacional da Agência, a
autenticação por porta requer o uso do protocolo EAP. Dessa forma, a autenticação em questão
será realizada tão logo a ANATEL substitua seus switches de acesso, cuja contratação está em
andamento, por meio do processo nº 53500.004024/2018-09. Dessa forma, solicita-se dilação do
prazo em 6 meses para a etapa 2 e acompanhamento da etapa 3, em consonância com o prazo
necessário para aquisição e instalação dos switches.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Recomendação em andamento. Estabelecemos novo prazo para que a área
apresente o andamento das providências visando ao cumprimento das etapas 2 e 3,
conforme a Providência 8.

10/08/2018

Providência 9
A providência 8 relatou que o atendimento da demanda tem previsão de realização em 3 etapas: 1.
Desabilitação dos pontos de rede que estiverem em desuso. Etapa já conlcuída. 2. Elaboração de
normas específicas (regras operacionais) para o uso da rede da ANATEL. Em virtude da
priorização da execução das contratações inseridas no Plano de Contratação de 2018, ainda não foi
possível iniciar a elaboração das normas específicas para o uso da rede da Anatel. 3. Configuração
da autenticação por porta associada ao NPS. No decorrer de sua execução, constatou-se que os
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switches de acesso atualmente utilizados na ANATEL, da marca D-Link, não possuem o protocolo
de autenticação EAP, apenas PAP. Destaca-se que, para o ambiente computacional da Agência, a
autenticação por porta requer o uso do protocolo EAP. Dessa forma, a autenticação em questão
será realizada tão logo a ANATEL substitua seus switches de acesso, cuja contratação está em
andamento, por meio do processo nº 53500.004024/2018-09. Este encontra-se na fase de
orçamentação para posterior encaminhamento à AFCA e PFE.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

Recomendação em andamento. Estabelecemos novo prazo para que a área
apresente o andamento das providências visando ao cumprimento das etapas 2 e 3,
conforme a Providência 9.

10/10/2018

Providência 10
A demanda continua em andamento: 1. Desabilitação dos pontos de rede que estiverem em desuso.
Etapa já conlcuída. 2. Elaboração de normas específicas (regras operacionais) para o uso da rede
da ANATEL. Em virtude da priorização da execução das contratações inseridas no Plano de
Contratação de 2018 e a realização de atividades operacionais relativas ao moving, ainda não foi
possível iniciar a elaboração das normas específicas para o uso da rede da Anatel; 3. Configuração
da autenticação por porta associada ao NPS. No decorrer de sua execução, constatou-se que os
switches de acesso atualmente utilizados na ANATEL, da marca D-Link, não possuem o protocolo
de autenticação EAP, apenas PAP. Destaca-se que, para o ambiente computacional da Agência, a
autenticação por porta requer o uso do protocolo EAP. Dessa forma, a autenticação em questão
será realizada tão logo a ANATEL substitua seus switches de acesso, cuja contratação está em
andamento, por meio do processo nº 53500.004024/2018-09. Este encontra-se na fase de análise
pela PFE.
Análise da Equipe Auditoria 10
Considerando as informações contidas na Providência 10 e o andamento do
processo de contratação de switches de acesso (53500.004024/2018-09) a
Auditoria Interna continuará acompanhando as providências para atendimento da
recomendação.

Prazo
11/11/2018

Providência 11
A demanda continua em andamento: 1. Desabilitação dos pontos de rede que estiverem em desuso.
Etapa já conlcuída. 2. Elaboração de normas específicas (regras operacionais) para o uso da rede
da ANATEL. Em virtude da priorização da execução das contratações inseridas no Plano de
Contratação de 2018 e a realização de atividades operacionais relativas ao moving, ainda não foi
possível iniciar a elaboração das normas específicas para o uso da rede da Anatel; 3. Configuração
da autenticação por porta associada ao NPS. No decorrer de sua execução, constatou-se que os
switches de acesso atualmente utilizados na ANATEL, da marca D-Link, não possuem o protocolo
de autenticação EAP, apenas PAP. Destaca-se que, para o ambiente computacional da Agência, a
autenticação por porta requer o uso do protocolo EAP. Dessa forma, a autenticação em questão
será realizada tão logo a ANATEL substitua seus switches de acesso, cuja contratação está em
andamento, por meio do processo nº 53500.004024/2018-09. Este encontra-se em fase final de
ajustes para a efetiva licitação (sessão pública).
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Tendo em vista as informações contidas na Providência 11 e a fase do processo de
contratação 53500.004024/2018-09, a Auditoria Interna continuará acompanhando
as providências para atendimento da recomemendação.

12/12/2018

Providência 12
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A demanda continua em andamento: 1. Desabilitação dos pontos de rede que estiverem em desuso.
Etapa já conlcuída. 2. Elaboração de normas específicas (regras operacionais) para o uso da rede
da ANATEL. Em virtude da priorização da execução das contratações inseridas no Plano de
Contratação de 2018 e a realização de atividades operacionais relativas ao moving, ainda não foi
possível iniciar a elaboração das normas específicas para o uso da rede da Anatel; 3. Configuração
da autenticação por porta associada ao NPS. No decorrer de sua execução, constatou-se que os
switches de acesso atualmente utilizados na ANATEL, da marca D-Link, não possuem o protocolo
de autenticação EAP, apenas PAP. Destaca-se que, para o ambiente computacional da Agência, a
autenticação por porta requer o uso do protocolo EAP. Dessa forma, a autenticação em questão
será realizada tão logo a ANATEL substitua seus switches de acesso, cuja contratação está em
andamento, por meio do processo nº 53500.004024/2018-09. A licitação foi realizada e encontrase em fase de aceitação da proposta comercial pela equipe técnica.
Análise da Equipe Auditoria 12

Prazo

Recomendação em andamento. Considerando as informações contidas na
Providência 12 e o andamento do processo de contratação de switches de acesso
(53500.004024/2018-09) a Auditoria Interna continuará acompanhando as
providências para atendimento da recomendação.

Relatório de Auditoria: 6/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
72/2016/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SCO

Assunto:

Planejamento e Execução das ações de Fiscalização.

Ítem

202

Referência

a

11/01/2019

Recomendação (19/09/2016)
Visando suprir a ausência do Plano Anual de
Acompanhamento e Controle, que a Superintendência
de Controle de Obrigações – SCO oriente o seu
planejamento a uma atuação integrada e alinhada aos
objetivos da Agência, em especial aos objetivos
operacionais que estão a cargo da Superintendência de
Fiscalização - SFI. (§§ 144 a 176)

Classificação

Fiscalização

Providência 1
Inicialmente é importante ressaltar que a Superintendência de Controle de Obrigações participa do
trabalho de Diretrizes de Fiscalização coordenado pela Superintendência de Fiscalização,
conforme previsão da Resolução n° 596, de 06 de agosto de 2012 - Regulamento de Fiscalização.
O levantamento das diretrizes é realizado com o envolvimento de todas as Superintendências que
demandam ações da SFI, assim como outros órgãos interessados. Desta forma, entende-se que já
há integração entre as áreas quanto ao planejamento de fiscalização. Em paralelo, discute-se no
âmbito do Projeto “Evolução do modelo de acompanhamento, fiscalização e controle”, no
Planejamento Estratégico, a revisão de todo o processo de acompanhamento, fiscalização e
controle, criando melhor sintonia com os objetivos estratégicos definidos para a Agência. Esse
projeto está na Agenda Regulatória do biênio 2016-2017. A proposta inicial da área técnica foi
encaminhada à PFE após consulta interna e depois seguirá os demais ritos normativos até a
deliberação pelo Conselho Diretor. Em tal projeto se objetiva uma atuação mais coordenada e
integrada entre as áreas (não apenas SCO e SFI), incluindo a etapa de planejamento, priorização e
atuação responsiva. Desta forma, em longo prazo, entende-se que a Agência terá mecanismos mais
adequados de integração da atividade de acompanhamento e fiscalização. Ainda no âmbito do
Planejamento Estratégico há uma proposta de redesenho do macroprocesso de Planejamento
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Institucional da Agência. Neste trabalho, identificou-se a necessidade de atuação da Agência em
três níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional. O estratégico e o tático serão
elaborados de forma transversal, com a participação de toda a Agência, envolvendo tanto os
processos de suporte quanto os finalísticos. Embora o projeto de planejamento institucional não
tenha ainda apresentado produtos finais, há uma iniciativa da Gerência de Planejamento
Estratégico – PRPE de adiantar a coordenação de um Plano Tático Institucional, que será
composto de Diretrizes e Ações Temáticas a serem observadas pelas Superintendências no ano de
2017. O resultado desse trabalho substituirá às atuais Diretrizes de Fiscalização e demais planos
táticos da Agência e serão norteadores para a definição das ações, no nível operacional, tanto da
SCO quanto das demais áreas da Anatel. Acredita-se, portanto, que o trabalho a ser realizado na
próxima etapa, elaboração do Plano Operacional, suprirá a ausência formal do Plano Anual de
Acompanhamento e Controle previsto no Regimento Interno. Já existe um cronograma definido
pela PRPE para o Planejamento de 2017 (documento anexo) que demonstra as previsões para as
etapas de elaboração, tanto do Plano Tático (com itens específicos para a Fiscalização
Regulatória), quanto do Plano Operacional, que podem ser diretamente correlacionados com o
Plano Anual de atividades de cada área, incluindo o Plano Anual de Acompanhamento e Controle.
Desta forma, vê-se que no médio prazo também existe iniciativa de melhor coordenação de ações
fiscalizatórias. Por todo o exposto, entende esta Superintendência estar adotando as medidas de
coordenação das fiscalizações em conjunto com todas as demais áreas da Anatel, com trabalhos de
curto, médio e longo prazos.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Inicialmente, impende destacar que as Diretrizes de Fiscalização não têm o condão
de orientar a atuação de todas as áreas demandantes de fiscalização da Agência.
Seu intuito é, por outro lado, estabelecer critério para fazer frente a uma eventual
necessidade de priorização das demandas recebidas pela SFI. Logo, a participação
de todas as Superintendências na elaboração da proposta das Diretrizes não
garante, por si só, a integração necessárias entre as áreas (SCO/SFI). Outrossim, a
SCO indicou que a integração das suas ações com a SFI está sendo tratada no
âmbito do Projeto: Evolução do modelo de acompanhamento, fiscalização e
controle. Dessa forma, solicitamos à SCO que informe, em sua próxima
manifestação, a evolução do referido projeto e os mecanismos de integração nele
previstos. Recomendação em andamento.

01/12/2016

Providência 2
Com relação ao Projeto citado, Evolução do modelo de acompanhamento, fiscalização e controle,
informamos que ele está sendo tratado no âmbito do processo SEI 53500.205186/2015-10 e já teve
os seguintes andamentos: Consulta Interna, Informe de encaminhamento à PFE, Parecer da PFE e
encaminhamento de Informe com proposta de Consulta Pública dos normativos envolvidos, já
sorteado para o Gabinete do Conselheiro Aníbal Diniz. Além disso, foi promovido um trabalho de
redesenho dos processos em conjunto com a Consultoria Advisia, referente à fase IV.2, e propostas
de requisitos de sistema para uma futura solução de TI para o macroprocesso de Fiscalização
Regulatória, referente à fase VI.2 do Projeto da Advisia. Quanto ao último, ainda não houve
retorno da HPE (empresa do Consórcio), quanto às nossas considerações. O projeto está inserido
na Agenda Regulatória 2015-2016 e será incluído na próxima Agenda, 2017-2018, com previsão
de Consulta Pública para o 1º sem/2017 e aprovação no 2º sem/2017. Em relação aos mecanismos
de integração entre as áreas previstos no projeto, há previsão de utilização de metodologia de
priorização (proposta de aprovação por Portaria do CD) a ser utilizado por todas as áreas que
realizam o processo de Fiscalização Regulatória, além do planejamento conjunto e integrado entre
as áreas, incluindo a decisão conjunta de priorização nas hipóteses de restrição de recursos,
principalmente orçamentários.
Análise da Equipe Auditoria 2
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Considerando o teor das informações prestadas, a Auditoria Interna irá
acompanhar a conclusão do projeto. Será conferido novo prazo de 90 (noventa)
dias para avaliação da evolução das etapas. Recomendação em andamento.

01/03/2017

Providência 3
O projeto Fiscalização Regulatória continua sob a relatoria do Conselheiro Aníbal Diniz. Em
complemento, informamos que o POF de 2017 foi revisado pela SCO, em conjunto com a SFI, no
sentido de orientar as ações aos objetivos da Agência, observando as diretrizes do Conselho
Diretor, os votos exarados nos processos de negociação de TACs, e considerando os recursos
operacionais da SFI.
Análise da Equipe Auditoria 3
Considerando o teor das informações prestadas e a verificação do andamento do
processo no sistema SEI, a Auditoria Interna irá acompanhar a conclusão do
projeto. Será conferido novo prazo de 60 (sessenta) dias para avaliação da
evolução das etapas. Recomendação em andamento.

Prazo
01/05/2017

Providência 4
O assunto continua em análise no Conselho Diretor da Anatel. Oportunamente, consta da Pauta da
825ª Reunião do CD a ser realizada no dia 04/05/2017, a proposta de Consulta Pública do
Regulamento de Fiscalização Regulatória, sob responsabilidade do Conselheiro Aníbal Diniz.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas e a verificação do andamento do
processo no sistema SEI, a Auditoria Interna irá acompanhar a conclusão do
processo (53500.205186/2015-10), que está pautado na 825ª Reunião do CD. Será
conferido novo prazo de 60 (sessenta) dias para reavaliação da recomendação.

03/07/2017

Providência 5
O assunto continua em análise no Conselho Diretor da Anatel. Conforme solicitado pelo
Conselheiro Anibal Diniz por meio da Análise nº 76/2017/SEI/AD (SEI nº 1439035), o Conselho
Diretor decidiu, em sua Reunião nº 828, de 22 de junho de 2017, aprovar a prorrogação de prazo,
por 120 (cento e vinte) dias, para a submissão da matéria ao referido Conselho.
Análise da Equipe Auditoria 5
Será conferido novo prazo para conclusão das medidas. Recomendação em
andamento.

Prazo
10/11/2017

Providência 6
O Conselheiro Relator prorrogou novamente a análise da matéria. Portanto, solicitamos nova
prorrogação de prazo para conclusão da análise.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas e a verificação do andamento do
processo no sistema SEI, a Auditoria Interna irá acompanhar a conclusão do
processo (53500.205186/2015-10), bem como a Análise nº 275/2017/SEI/AD (SEI
2052459), que propôs a prorrogação do prazo por 60 (sessenta) dias, para
submissão da matéria ao Conselho Diretor, será conferido novo prazo de 90
(sessenta) dias para reavaliação da recomendação.

09/02/2018

Providência 7
O Conselheiro Relator ainda não pautou a matéria para deliberação do Conselho Diretor. Diante
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disso, solicitamos nova dilação de prazo para conclusão da análise.
Análise da Equipe Auditoria 7
Considerando o teor das informações prestadas e a verificação do andamento do
processo no sistema SEI, será conferido novo prazo de 60 (sessenta) dias para
avaliação da recomendação.

Prazo
20/04/2018

Providência 8
O Conselheiro Relator Aníbal Diniz pautou a matéria para 848ª Reunião do Conselho Diretor,
realizada em 19 de abril de 2018. No entanto, foi retirado de pauta a pedido do mesmo, com
fundamento no art. 26 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de
abril de 2013, nos termos da Certidão sob SEI nº 2644795. Diante disso, solicitamos nova dilação
do prazo para atendimento da recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Considerando o teor das informações prestadas e a verificação do andamento do
processo no sistema SEI, será conferido novo prazo de 60 (sessenta) dias para nova
avaliação da recomendação.

29/06/2018

Providência 9
O Conselheiro Relator Aníbal Diniz pautou a matéria na 851ª Reunião do Conselho Diretor,
realizada em 17 de maio de 2018. Foram apresentadas a Análise nº 97/2018/SEI/AD e as Minutas
de Consulta Pública, Resolução e Portaria, tratando do Regulamento de Fiscalização Regulatória.
Na ocasião foi concedido vistas da matéria ao Conselheiro Leonardo de Morais. Na RCD 852, o
Conselheiro Leonardo solicitou a prorrogação, por 120 (cento e vinte) dias, do prazo do pedido de
vista, consoante a Certidão sob SEI nº 2839380. Diante disso, solicitamos nova dilação do prazo
por 60 (sessenta) dias para atendimento da recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 9
Considerando o teor das informações prestadas e a verificação do andamento do
processo no sistema SEI (conforme Despacho Ordinatório SEI nº 2839380), será
conferido novo prazo de 60 (sessenta) dias para nova avaliação da recomendação.

Prazo
29/08/2018

Providência 10
Considerando que os autos do processo nº 53500.205186/2015-10 estão com vistas concedidas ao
Conselheiro Leonardo de Morais, o qual ainda não pautou a matéria para deliberação do Conselho
Diretor, solicitamos nova dilação de prazo para conclusão do atendimento à recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 10
Considerando o teor das informações prestadas e a verificação do andamento do
processo no sistema SEI (conforme Despacho Ordinatório SEI nº 2839380), será
conferido novo prazo de 60 (sessenta) dias para nova avaliação da recomendação.

Prazo
12/11/2018

Providência 11
Os autos do processo nº 53500.205186/2015-10 estão com vistas concedidas ao Conselheiro
Leonardo de Morais, que pautou a matéria na RCD nº 860 e propôs a conversão da deliberação em
diligência para que a SPR adote providências no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do Voto nº
19/2018/SEI/LM (SEI nº 3400520). Diante disso, solicitamos nova dilação de prazo para
conclusão do atendimento à recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 11
Considerando o teor das informações prestadas e a verificação do andamento do
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processo no sistema SEI (nº 53500.205186/2015-10), será conferido novo prazo de
60 (sessenta) dias para nova avaliação da recomendação.

Relatório de Auditoria: 17/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. 116/2016/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFIS, AFIS3

Assunto:

Gerenciamento de Serviços de Infraestrutura.

Ítem

7.2

Referência

Recomendação (20/01/2017)

Classificação

h

Revise o processo de gerenciamento de serviços de
infraestrutura de forma a criar mecanismos para revisão
de seus controles internos, possibilitando a supervisão
do processo, inclusive pelo Conselho Diretor.

Administrar
Infraestrutura

Providência 1
A revisão do processo Administrar Infraestrutura de forma a criar mecanismos para melhorar os
controles internos, possibilitando o acompanhamento e decisão do Conselho Diretor será realizada
no primeiro semestre de 2017.
Análise da Equipe Auditoria 1
Em virtude das atividades desempenhadas pela área gestora para atendimento da
recomendação ainda estarem sendo implementadas, se faz necessário o
acompanhamento pela Auditoria Interna. Recomendação em andamento.

Prazo
20/04/2017

Providência 2
Foram revisadas e descritas as atividades e indicadores do macroprocesso Gerir Infraestrutura e
Serviços, composto pelos processos Administrar Serviços de Segurança Institucional, Gerir
Imóveis, Administrar Materiais, Realizar Desfazimento de Bens Móveis e Administrar Bens
Patrimoniais. O último foi desdobrado nos subprocessos Gerir Entrada e Movimentação e Gerir
Inventário e Extravios. Os processos estão disponíveis no Integra, no caminho SAF Superintendência de Administração e Finanças >> Documentos >> Divulgação Interna Anatel >>
Reestruturação 2017 - pública >> Books Processos To-Be >> Gerir Infraestrutura e Serviços. As
fichas de processo, que apresentam as atividades e indicadores, estão disponíveis também no
Integra no caminho SAF - Superintendência de Administração e Finanças >> AFIS >>
Documentos >> Processos de Negócio da AFIS A iniciativa deu-se de forma vinculada aos
trabalhos destinados à implementação dos processos sob a coordenação do EPP - Escritório de
Projetos e Processos.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A Auditoria analisou a ficha do sub processo Gerir Imóveis disponibilizada pela
área, que está relacionada com o objeto do trabalho de auditoria desenvolvido. Em
que pese ter sido verificado a evolução dos controles internos com o advento do
desenho do sub processo em questão, não foram verificados mecanismos de
supervisão ou monitoramento sobre a gestão operacional do processo de
gerenciamento de serviços de infraestrutura, conforme recomendado no Relatório
de Auditoria nº 17/2016. Em contato com a área foi informado que este
mapeamento não foi finalizado ainda. Diante disso, a Auditoria concede prazo de
30 dias para que a área possa atender a recomendação exarada.

20/06/2017

Providência 3
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O mecanismo de supervisão e de monitoramento sobre a gestão operacional do processo de
gerenciamento de serviços de infraestrutura é feito por meio de reuniões quinzenais mantidas entre
o Gerente de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional e os servidores envolvidos com tais
serviços. Nestes pontos de controle são discutidas e acompanhadas as demandas (inclusive as
provenientes da AUD), os riscos e os processos associados aos serviços de infraestrutura, dentre
outros tópicos. As demandas são controladas e atualizadas por meio da ferramenta online
Producteev. As reuniões ocorrem a cada 15 dias, entre às 14:30 e 15:30, sempre na sala 316A do
Bloco H. Em que pese se tratar de item relevante, não são produzidas atas desses pontos de
controle para não onerar ainda mais a pequena e sobrecarregada equipe, mas os devidos registros
são feitos no Producteev, conforme evidenciado pelo arquivo anexo Captura_Producteev.zip.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

A equipe de Auditoria Interna entende que a atividade apresentada pela área não
atende a recomendação de criação de mecanismos para revisão de seus controles
internos, possibilitando a supervisão do processo, feita anteriormente. De acordo
com o Art. 6º da IN Conjunta MPOG/CGU nº 01/2016, além dos controles internos
da gestão, os órgãos e entidades do Poder Executivo federal podem estabelecer
instâncias de segunda linha (ou camada) de defesa, para supervisão e
monitoramento desses controles internos. Essa mesma IN estabelece que o
monitoramento é obtido por meio de revisões específicas ou monitoramento
contínuo, independente ou não, realizados sobre todos os demais componentes de
controles internos, com o fim de aferir sua eficácia, eficiência, efetividade,
economicidade, excelência ou execução na implementação dos seus componentes e
corrigir tempestivamente as deficiências dos controles internos. Sendo assim, o
monitoramento deve ser um procedimento formal, ordinário e baseado nos pontos
de controle do processo. Em conversa com o gerente da AFIS, foi passado esse
entendimento e ele solicitou a dilação do prazo em 60 dias para o atendimento da
recomendação. Recomendação em andamento.

16/12/2017

Providência 4
Considerando a Análise AUD 3, a AFIS chegou à conclusão que a revisão do processo de
gerenciamento de serviços de infraestrutura e de seus controles internos vai demandar bem mais
energia do que a empregada até o presente, pois deverá englobar, dentre outros aspectos que ainda
deverão ser levantados, questões tais como mapeamento dos controles internos usados pela AFIS;
formas de supervisão e monitoramento desses controles internos e periodicidade de revisão dos
controles internos da gestão, tudo à luz da IN Conjunta MPOG/CGU nº 01/2016. Pelo exposto,
encaminha-se a manifestação em tela à Auditoria Interna da Anatel com a solicitação para que seja
concedido prazo de pelo menos mais 10 meses para que o atendimento da demanda resulte
efetivamente em aprimoramento do gerenciamento de serviços de infraestrutura e em mecanismos
de controle interno mais eficientes. O pedido de dilação leva em consideração, ainda, o fato de que
muitos dos controles internos terão de ser substituídos muito provavelmente por um software do
tipo CMMS (Computerized Maintenance Management System).
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Em que pese a solicitação do prazo de 10 meses realizada pela AFIS, visando o
acompanhamento contínuo da implementação da recomendação pela área auditada,
a Auditoria Interna realizará o monitoramento a cada 2 meses para verificar a
evolução da revisão dos controles internos conforme informado pela AFIS na
providência n.º 4.

08/01/2018

Providência 5
Após o levantamento de vários software do tipo CMMS (Computerized Maintenance Management
System), identificou-se que o software Open Maint ( www.openmaint.org ) seria uma alternativa
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viável. Foi aberto o Visão nº 2017121510005903 para instalação do software no microcomputador
do coordenador do processo de manutenção de infraestrutura. O software encontra-se em testes.
Ademais, a AFIS está buscando alinhar o planejamento a contratação dos serviços de Manutenção
Predial e de Refrigeração da Sede, processo 53500.059390-2017-14, com os novos controles
internos.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Visando o acompanhamento contínuo da implementação da recomendação pela
área auditada, a Auditoria Interna continuará o monitoramento a cada 2 meses para
verificar a evolução da revisão dos controles internos.

08/03/2018

Providência 6
Conforme indicado na manifestação do dia 22/12/2017, a área realizou o levantamento de diversos
software do tipo CMMS (Computerized Maintenance Management System), e identificou-se que o
software Open Maint ( www.openmaint.org ) seria uma alternativa viável. Mediante a necessidade
da realização de testes, foi então aberto o Visão nº 2017121510005903 para instalação do software
no microcomputador do coordenador do processo de manutenção de infraestrutura. Após uma série
de testes realizados pela equipe de manutenção, verificou-se que o software em questão não
apresentava uma exposição satisfatória dos resultados necessários para o correto e integral
acompanhamento dos processos e atividades desenvolvidas pela área de infraestrutura. Dessa
maneira, a área voltou novamente à primeira etapa, porém, tendo agora como opções de software
somente os que dependem de pagamento para acesso a plataforma. É importante citar que a
maioria dos softwares apresentados no mercado destinam-se a controle de grandes empresas que
desenvolvem atividades industriais complexas e de grande vulto, tais como edificações, linhas de
montagem de produção, desenvolvimento de sistemas e etc. Atualmente a Coordenação de
infraestrutura está testando um segundo software chamado ENGEMAN. Conforme as
necessidades de controle da Anatel, o software a ser implementado tem que ser uma ferramenta de
planejamento, controle e gerenciamento eficaz dos serviços de infraestrutura. Sendo assim, a
ferramenta tem que permitir aplicar técnicas de trabalho que proporcionem o melhor
aproveitamento possível dos recursos humanos, materiais e financeiros. Deseja-se obter uma
ferramenta de gerenciamento dos seguintes parâmetros: (1) Fluxograma dos processos; (2) Prazos;
(3) Responsáveis; (4) Detalhamento dos Processos; (5) Identificação de Pendências; e (6) Pontos
de Controle Interno/Externo; Dessa maneira a AFIS informa que o processo de gerenciamento dos
serviços de infraestrutura de forma a criar mecanismos para revisão de seus controles internos
continua em uma etapa de avaliação pela área.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Quanto aos testes realizados no sistema ENGEMAN, informados na providência 6,
a Auditoria Interna continuará acompanhando as ações da área gestora para atender
a recomendação. Dessa forma, em 2 (dois meses) serão avaliados os avanços
alcançados pela Gerência de Serviços de Infraestrutura, Serviços e Segurança
Institucional - AFIS.

11/05/2018

Providência 7
Os testes realizados no software ENGEMAN revelaram que o programa possui diversas
funcionalidades que apenas são disponíveis na versão paga. Ademais, a Coordenação de
Infraestrutura chegou à conclusão de que os mecanismos de controle do programa necessitam de
muita alimentação de dados, haja vista que os atendimentos de chamados relativos à infraestrutura
são feitos pelo VISAO, e os relatórios precisam ser inseridos manualmente no ENGEMAN,
gerando uma carga muito elevada de trabalho, com resultados pouco expressivos. Assim, diante
destas conclusões, buscou-se uma solução utilizando-se o próprio sistema VISAO. Em contato
com a GIMR, solicitou-se um remodelamento dos serviços disponibilizados ao usuário, de forma a
conter as atividades mapeadas no processo de gestão dos serviços de infraestrutura, a saber:
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alteração de layout, climatização de ambientes, verificação e avaliação de rede elétrica,
manutenção de Iluminação, manutenção corretiva hidráulica, manutenção civil, manutenção
corretiva mobiliário e movimentação de mobiliários. Com os serviços devidamente catalogados no
painel do sistema VISAO, é possível extrair relatórios personalizados para cada serviço. Com os
relatórios, criou-se uma planilha chamada “Controle VISAO 2018”, dentro da pasta
\\Lari\saf$\AFIS\AFIS3\Infraestrutura\Controle VISAO. Os relatórios do VISAO são armazenados
na pasta \\Lari\saf$\AFIS\AFIS3\Infraestrutura\Controle VISAO\2018, e os dados analisados e
incluídos na planilha de Controle. Com os dados de chamados abertos e encerrados de cada
serviço, extraídos em relatórios mensais, foi possível a criação de indicadores específicos de
controle da resolutividade dos atendimentos dos procedimentos relacionados à infraestrutura da
Anatel Sede. Os indicadores foram divididos em 3 padrões: baixa resolutividade, média e alta, com
base no percentual de chamados abertos e encerrados no mês avaliado. Os casos de chamados
resolvidos em número superior aos chamados abertos representam chamados abertos no mês
anterior. Desta feita, a partir destes indicadores a AFIS acredita ter atendido integralmente aos
pedidos do Relatório da Auditoria, com a criação de um mecanismo claro e objetivo de controle
dos serviços de infraestrutura, de forma que os dados são de fácil acesso, e permitem supervisão,
inclusive pelo Conselho Diretor.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Em que pese ter sido verificado a evolução dos controles internos com o advento
da criação de indicadores, não foram verificados mecanismos de supervisão ou
monitoramento sobre esse e os outros controles existentes e sobre a gestão
operacional do processo de gerenciamento de serviços de infraestrutura, conforme
recomendado no Relatório de Auditoria nº 17/2016. Não foi definido procedimento
de supervisão contínua, que envolva a SAF, sobre os controles existentes no
processo. De acordo com o Art. 6º da IN Conjunta MPOG/CGU nº 01/2016, além
dos controles internos da gestão, os órgãos e entidades do Poder Executivo federal
podem estabelecer instâncias de segunda linha (ou camada) de defesa, para
supervisão e monitoramento desses controles internos. Essa mesma IN estabelece
que o monitoramento é obtido por meio de revisões específicas ou monitoramento
contínuo, independente ou não, realizados sobre todos os demais componentes de
controles internos, com o fim de aferir sua eficácia, eficiência, efetividade,
economicidade, excelência ou execução na implementação dos seus componentes e
corrigir tempestivamente as deficiências dos controles internos. Sendo assim, o
monitoramento deve ser um procedimento formal, ordinário e baseado nos pontos
de controle do processo. A Auditoria Interna irá conceder novo prazo que a área
apresente a forma de atendimento das demais etapas do monitoramento.
Recomendação em andamento.

16/07/2018

Providência 8
Conforme explicitado nas providências anteriores a AFIS possui mecanismos de controle para a
supervisão dos serviços de infraestrutura. Esses mecanismos controlam a abertura e o atendimento
de todos os chamados de infraestrutura abertos no VISÃO, inclusive com indicadores específicos
de resolutividade relacionados à infraestrutura da Anatel Sede. Analisando os possíveis meios de
supervisão do processo pela SAF e inclusive pelo Conselho Diretor, conclui-se que a forma mais
eficiente e eficaz de fazê-lo seria por meio da disponibilização das informações no Relatório de
Acompanhamento do Plano Operacional da Superintendência de Administração e Finanças. Nesse
sentido, ao se fazer a leitura do manual “Orientações para elaboração do Plano Operacional” (SEI
nº 2339621), em sua página 7, tem-se a determinação de que tais instrumentos também serviriam
para o acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna em relatórios por ela produzidos
a fim de estabelecer rotina de envio de informações ao Conselho Diretor para promover o maior
envolvimento e supervisão pelo órgão diretivo. Assim, esta Gerência se compromete a incluir as
informações sobre os instrumentos de controle e indicadores de resultados dos processos de
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infraestrutura a partir do próximo Relatório de Acompanhamento do Plano Operacional da SAF, e
entende que com a inserção das informações trimestralmente no Relatório de Acompanhamento do
Plano Operacional da Agência cria-se um mecanismo claro e objetivo de controle dos serviços de
infraestrutura com possibilidade de supervisão, inclusive pelo Conselho Diretor.
Análise da Equipe Auditoria 8
A Auditoria Interna irá acompanhar a inclusão das informações sobre os
instrumentos de controle e indicadores de resultados dos processos de
infraestrutura a serem realizados no próximo Relatório de Acompanhamento do
Plano Operacional da SAF. Em virtude disso, prorroga-se o acompanhamento da
recomendação por mais dois meses. Recomendação em andamento.

Prazo
17/09/2018

Providência 9
De acordo com o exposto na providência anterior, a forma mais eficiente e eficaz de fazer o
controle dos serviços de infraestrutura, e consequente supervisão do processo pela SAF e pelo
Conselho Diretor seria por meio da disponibilização das informações no Relatório de
Acompanhamento do Plano Operacional da Superintendência de Administração e Finanças. Sendo
assim, esta gerência se comprometeu a incluir as informações sobre os instrumentos de controle e
indicadores de resultados dos processos de infraestrutura desde o último Relatório de
Acompanhamento do Plano Operacional da SAF, e assim o fez conforme pode ser observado no
Relatório de acompanhamento referente ao segundo trimestre da SAF (SEI nº2982482). Dessa
maneira, entendemos que o objetivo inicialmente proposto pela presente recomendação da
Auditoria foi integralmente atendido, e em virtude da exposição continua dos dados que será
realizada nos Relatórios de Acompanhamentos, esta gerência entende que a recomendação em
comento seja dada como atendida.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

A Auditoria Interna analisou o Relatório de Acompanhamento do Plano
Operacional da SAF. O Macroprocesso Gerir Infraestrutura e Serviços é tratado a
partir da página 13. Foram definidos 4 indicadores e metas para cada um deles. O
relatório informa o que foi alcançado em cada trimestre pela área em relação ao
atingimento das metas. Além disso o relatório de acompanhamento traz, referente
ao trimestre em curso, as medidas operacionais realizadas pela área em relação a
cada indicador. O relatório de fato permite, pelo conteúdo apresentado, que a SAF
e o Conselho Diretor acompanhem os resultados obtidos no macroprocesso e as
metas dos indicadores alcançadas, ou seja, é um acompanhamento gerencial do
macroprocesso. Contudo, a recomendação exarada pela Auditoria Interna foi,
também, no sentido de que sejam estabelecidos mecanismos que permitam que um
nível administrativo superior possa avaliar os controles internos do Processo e
apontar as possíveis melhorias a serem feitas. Dessa forma, a Auditoria Interna
entende que o conteúdo do Relatório de Acompanhamento está focado na gestão
(atingimento de metas de indicadores e ações realizadas) do Macroprocesso Gerir
Infraestrutura e Serviços. Por outro lado, não fica demonstrada a análise do
funcionamento dos controles internos do referido Macroprocesso. Sendo assim,
reforçamos a recomendação de que sejam estabelecidos mecanismos de
monitoramento dos controles internos do referido Macroprocesso, a fim de garantir
a existência de avaliações formais visando obter segurança quanto à presença e
funcionamento dos controles internos. Será conferido prazo para o seu
atendimento. Recomendação em andamento.

26/11/2018

Providência 10
Revendo a Recomendação em comento, especialmente em razão de Recomendação semelhante
formulada no Relatório de Auditoria nº 9/ 2018 (Item 7.2, “a” - Processos Adquirir Bens e
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Serviços e Gerir Contratos), esta SAF/AFIS apresenta os seguintes comentários. Em suas Análises,
a Auditoria Interna tem reforçado Recomendações para que sejam estabelecidos mecanismos de
monitoramento dos controles internos de diversos Macroprocessos, a fim de garantir a existência
de avaliações formais visando obter segurança quanto à presença e funcionamento dos controles
internos. Assim, verifica-se que a ausência desses mecanismos de monitoramento não é um fato
isolado. Ao contrário, trata-se de deficiência verificada em inúmeros Macroprocessos da Agência.
Diante deste fato, sugere-se que a questão seja tratada institucionalmente no âmbito no
Subprocesso “Monitorar Processo”, de forma a reduzir esforços duplicados e garantir uma
padronização de tais mecanismos. O SP em questão, parte do Processo “Gerir Processos”, do
Macroprocesso “Gerir Controles Internos e Risco”, tem suas atividades desenvolvidas pelo
Escritório de Projetos e Processos (EPP), que, dentre suas funções, deve acompanhar o
monitoramento de performance dos processos e participar na implementação de melhorias
contínuas, inclusive dando suporte a todas as inciativas internas e externas de auditoria
relacionadas a processos, endereçando não conformidades percebidas. Isso posto, esta SAF solicita
que a Recomendação seja dada por atendida no âmbito desta área, com seu redirecionamento para
a SUE/EPP.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

As evidências tanto da presente recomendação quanto da contida no Relatório de
Auditoria nº 9/ 2018 (Item 7.2, “a” - Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir
Contratos), foram obtidas em trabalhos específicos realizados em processos da
SAF, onde foi identificada a ausência de procedimento para monitorar o
funcionamento dos controles internos, dessa forma a responsabilidade e melhor
conhecimento para monitora-los é a própria SAF. Quanto ao redirecionamento a
SUE/EPP, como dito, a ausência apontada foi identificada na SAF, cabendo a esta
Superintendência apontar a solução para a recomendação, se a opção a ser adotada
for via SUE/EPP, a Auditoria Interna continuará acompanhando a recomendação.
Recomendação em andamento.

04/02/2019

Relatório de Auditoria: 19/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 117/2016/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SCO, COUN, COUN6, COUN7

Assunto:

Processo de Controle de Obrigações de Universalização.

Ítem

Referência

Recomendação (21/01/2017)

7.1

c

Crie rotinas, mecanismo ou regras para que a validação
dos dados advindos das concessionárias seja realizada
de forma prévia e automática (itens 5.2 a 5.2.36);

Classificação
Controlar
Universalização

Providência 1
Providência em anexo.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando que a SGI iniciou o procedimento de manutenções evolutivas dos
sistemas SGMU e SICI, conforme reportado por meio do Memorando nº
147/2016/SEI/GIDS/SGI (SEI 1019233) e que o prazo para atendimento da
demanda foi de 40 dias a partir da assinatura do referido Memorando (16/01/2017),
define-se a data de 02/03/2017 para nova manifestação da área acerca da
recomendação.

02/03/2017

Providência 2
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A SGI iniciou o procedimento, mas não finalizou. Solicitamos prorrogação de prazo.
Análise da Equipe Auditoria 2
Conforme as informações prestadas por meio do email anexado ao sistema, a SGI
informou que as alterações solicitadas estarão finalizadas no final de abril,
podendo a COUN alimentar o sistema a partir do mês de maio. Considerando o
prazo informado pela SGI e o tempo necessário para inserção das informações no
SGMU, prorroga-se o prazo de atendimento da recomendação em 60 dias.

Prazo
16/05/2017

Providência 3
Providências em anexo.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

A COUN informou que a rotina de carga e validação de dados recebidos pelo
Sistema de Gestão de Metas de Universalização (SGMU) será realizada por meio
do Sistema de Recebimento e Validação de Arquivos Externos (DICI), construído
pela Gerência de Planejamento, Desenvolvimento e Segurança de Sistemas (GIDS)
e encontra-se em fase de homologação e testes pela COUN. Verificou-se,
juntamente com o coordenador do processo, que as soluções implementadas
permitem a validação prévia e automática das informações encaminhadas pelas
prestadoras. Foi apresentado o sistema DICI e as funcionalidades. Dessa forma,
considerando que a recomendação tinha por intuito o estabelecimento de controles
efetivos capazes de validar as informações prestadas pelas operadoras, a Auditoria
Interna aguardará a aprovação final do sistema e sua efetiva utilização para, depois
disso, averiguar a sua eficácia.

04/07/2017

Providência 4
A SGI não finalizou a funcionalidade no DICI para o sistema SGMU, conforme solicitação da
SCO. A SGI estima um prazo de 30 dias para a conclusão da tarefa, conforme e-mail em anexo.
Portanto, solicitamos prorrogação de prazo.
Análise da Equipe Auditoria 4
A COUN atrelou o atendimento da recomendação à implantação do Sistema de
Recebimento e Validação de Arquivos Externos (DICI) e, segundo a SGI, serão
necessários mais 30 dias para resolução da questão. Dessa forma, prorroga-se o
prazo em 30 dias.

Prazo
07/08/2017

Providência 5
A SGI não finalizou a funcionalidade no DICI para o sistema SGMU, conforme solicitação da
SCO. A SGI estima um prazo de 30 dias para a conclusão da tarefa, conforme e-mail em anexo.
Portanto, solicitamos prorrogação de prazo.
Análise da Equipe Auditoria 5
Considerando a necessidade de aguardar a implementação de solução de TI pela
SGI, prorroga-se o prazo em 30 dias para atendimento da recomendação.

Prazo
08/09/2017

Providência 6
A SGI não finalizou a funcionalidade no DICI para o sistema SGMU, conforme solicitação da
SCO. A SGI estima um prazo de 60 dias para a conclusão da tarefa, conforme e-mail em anexo.
Portanto, solicitamos prorrogação de prazo.
Análise da Equipe Auditoria 6
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Em que pese a informação da necessidade de prorrogação do prazo, não foi
possível obter informações sobre o atual estágio da implementação da
funcionalidade. Dessa forma, estipula-se a data de 5 de outubro de 2017 para que
sejam prestadas novas informações pela COUN acerca da implantação das
soluções de TI.

05/10/2017

Providência 7
Conforme e-mail em anexo, a SGI fez a validação técnica dos requisitos especificados pela SCO.
Portanto, cabe a SCO validar/homologar a solução, para dar continuidade à implementação. Para
tanto, solicita-se o prazo adicional de 30 (trinta) dias
Análise da Equipe Auditoria 7
Considerando que para o atendimento da recomendação será necessária a
implementação de soluções tecnológicas e que, nesse momento, a COUN precisa
avaliar as correções propostas pela SGI, concede-se a prorrogação de prazo
solicitada.

Prazo
13/11/2017

Providência 8
Solicita-se a prorrogação do prazo concedido por 30 dias, pois não foi possível concluir a análise.
Análise da Equipe Auditoria 8
Conforme solicitado pela área, prorroga-se o prazo de atendimento da
recomendação em 30 dias.

Prazo
18/12/2017

Providência 9
A COUN realizou testes de homologação/validação da solução e verificou que o sistema DICI até
o momento não atende às necessidades de negócio para carga de arquivos do SGMU. Apesar de ter
sido possível enviar arquivos no DICI no ambiente de homologação, não foi possível enviá-los de
acordo com a nomenclatura exigida, pois o DICI possui um padrão próprio de nomenclatura de
arquivos. Em adição, para que a arquitetura proposta seja totalmente validada, é necessário
construir mais dois componentes do sistema: um webservice para validar os dados enviados ao
DICI, conforme http://sistemasnet/redmine/issues/12564 (demanda ainda não atendida) e um
componente para realizar a migração da base de dados temporária do DICI para a base de dados
transacional do SGMU (demanda a ser aberta). Dado o cenário, solicita-se prorrogação do prazo.
Análise da Equipe Auditoria 9
Conforme solicitado pela área, prorroga-se o prazo de atendimento da
recomendação em 30 dias.

Prazo
09/02/2018

Providência 10
Conforme mencionado anteriormente, foi aberta uma demanda para a SGI em abril de 2017 para
recepcionar os arquivados do SGMU via DICI e, consequentemente, cumprir a recomendação da
Auditoria Interna. No momento, a demanda se encontra no fim da fase de validação, em análise
pela SGI. Após esta validação, o documento de requisitos deve ser homologado pelo gestor do
sistema. Em seguida, iniciar-se-á a fase de desenvolvimento do componente (web-service)
responsável por verificar/validar as informações dos arquivos XML. Por fim, ainda será necessário
criar uma rotina ETL (ou modificar uma existente) que será responsável por gravar as informações
da base de dados temporária do DICI para a base de dados existente do SGMU, permitindo a
utilização dos relatórios já existentes ou a criação de novos. Em resumo, a recomendação da
auditoria e a solução dada pela SGI implica na prática no desenvolvimento de uma nova estrutura
sistema de informação. E, considerando o tamanho da demanda, certamente pode durar mais de 6
meses. Portanto, solicitamos dilação de 90 dias à auditoria, para a apresentação de novas
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informações contendo a evolução do projeto.
Análise da Equipe Auditoria 10
Tendo em vista as informações constante na providência 10 será conferido prazo
adicional de 90 dias.

Prazo
22/05/2018

Providência 11
Após a última manifestação da SCO a Comissão de Gestão de Dados – CGDADOS da Anatel se
manifestou no sentido da necessidade de examinar se os dados, informações e especificações
contidas no Documento de Requisitos dessa demanda atendem aos padrões e arquitetura de dados
e informação definidos pela Governança de dados da Anatel, processo resultante da
institucionalização da Política de Governança de Dados da Anatel, Instituída pela Portaria nº
1.502, de 22/12/2014. Nesse sentido, o documento em questão precisou ser previamente aprovado
pela CGDADOS para uma posterior homologação do gestor do sistema. Vale salientar novamente
que a recomendação da auditoria será atendida por uma solução complexa proposta pela SGI e isso
implica na prática no desenvolvimento de uma nova estrutura sistema de informação. Dessa forma,
reforçamos a necessidade de pelo menos 6 meses, a partir do início da fase de desenvolvimento,
para que a solução seja implementada, testada, homologada e implantada em produção. Portanto,
confirmamos a necessidade de dilação de mais 90 dias junto a essa auditoria, para a apresentação
de novas informações contendo a evolução do projeto.
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Analisando as informações dispostas no processo nº 53500.028661/2016-09, onde
foi solicitado pela COUN manutenções evolutivas nos sistemas SGMU e SICI,
percebe-se que o processo ficou sem movimentação entre janeiro e novembro de
2017. No Memorando nº 94/2018/SEI/GIDS/SGI, o Gerente de Planejamento,
Desenvolvimento e Segurança de Sistemas informou que aguarda, desde fevereiro
de 2017, manifestação da COUN acerca de carregamento de informações pelo
sistema DICI para continuação ou encerramento da demanda. O prazo de 90 dias
solicitado pela COUN não encontra respaldo em nenhum documento juntado ao
processo. Entretanto, conforme comunicado pelo gerente da COUN, a
complexidade da demanda exige que haja ações coordenadas entre o CGDADOS,
a SGI e as demandas apresentadas pela COUN relativo aos dados externos. Dessa
forma, confere-se prorrogação de prazo de 64 dias para que a COUN apresente
elementos que comprovem o atendimento da recomendação.

03/08/2018

Providência 12
Analisando as informações dispostas na análise AUD 11 incluída em 29/05/2018 por esta
Auditoria, onde informa que no Memorando nº 94/2018/SEI/GIDS/SGI o Gerente de
Planejamento, Desenvolvimento e Segurança de Sistemas informou que aguarda, desde fevereiro
de 2017, manifestação da COUN acerca de carregamento de informações pelo sistema DICI para
continuação ou encerramento da demanda, cabe esclarecer que a SSTI em questão possui
solicitação de manutenção evolutiva para dois sistemas distintos, a saber: SICI e SGMU. Dessa
forma, o memorando em questão comunica que as demandas dessa SSTI foram cadastradas no
sistema de gestão de demandas de TI – Redmine sob o número 9219 – SGMU e 9224 – SICI. O
Memorando informa ainda que a demanda 9219 foi encerrada e o seu atendimento está sendo
acompanhado na demanda 12564, ou seja, a demanda 9219-SGMU passou a ser 12564-SGMU. Já
a demanda que estaria aguardando um possível carregamento de informações seria a 9224-SICI, a
qual possui como objeto o sistema SICI e o mesmo não faz parte da Auditoria em questão. Cabe
salientar que a SGI por meio do Memorando-Circular nº 16/2017/SEI/GIDS/SGI (SEI 2148676)
institucionalizou o sistema Redmine como ferramenta padrão para toda comunicação relativa às
demandas de sistemas e por meio do Memorando nº 57/2017/SEI/GIDS/SGI (1247121) a SGI
solicitou a essa AUD a designação de seus Gestores de Sistemas e em resposta essa AUD indicou
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por meio do Memorando nº 11/2017/SEI/AUD (1249184) o nome do Servidor Julio Cezar da Silva
Marra como Gestor e o servidor Luiz Batista Gomes dos Santos Pereira como seu substituto, os
quais devem possuir acesso ao sistema Redmine. Isto posto, informamos que em consulta realizada
no dia 02/08/2018 no sistema Redmine (http://sistemasnet/redmine.) referente a demanda 12564SGMU, obtivemos os seguintes andamentos nos últimos 24 dias: #101Atualizado por Regina do
Carmo Pereira Lima há 24 dias (09/07/2018) Anderson, estamos aguardando implantação em
homologação. #102Atualizado por Regina do Carmo Pereira Lima há 17 dias (16/07/2018)
Anderson, alguma novidade sobre essa demanda? #103Atualizado por Anderson Da Silva Guedes
há 14 dias (19/07/2018) Regina, ainda o ambiente DS não foi finalizado. O Wilbert/Cast está em
contato com o Marcelo/Anatel para finalizar esta atividade. #104Atualizado por Regina do Carmo
Pereira Lima há 13 dias (20/07/2018) Anderson Da Silva Guedes escreveu: Regina, ainda o
ambiente DS não foi finalizado. O Wilbert/Cast está em contato com o Marcelo/Anatel para
finalizar esta atividade. Certo. Aguardo retorno. #105Atualizado por Regina do Carmo Pereira
Lima há 2 dias(31/07/2018) Atribuído para alterado de Anderson Da Silva Guedes para Luiz
Alberto Viana Lopes Luiz, alguma novidade sobre o andamento da demanda? #106Atualizado por
Anderson Da Silva Guedes há aproximadamente 3 horas (02/08/2018, 15:39h) Atribuído para
alterado de Luiz Alberto Viana Lopes para Anderson Da Silva Guedesem 30/07: Wilbert/Cast
verificou com o Marcelo/Anatel, e ficou definido que o documento de implantação precisa ser
atualizado. Wilbert ficou responsável por realizar as atualizações necessárias Considerando que
somente após a implantação da solução no ambiente de homologação esta COUN poderá iniciar os
testes de homologação e posteriormente realizar o processo de aceitação da solução, e que, devido
a complexidade da solução essa atividade pode demorar mais de 2 meses para alinhamento dos
possíveis ajustes necessários, solicitamos mais 90 dias para a apresentação de novas informações
contendo a evolução do projeto.
Análise da Equipe Auditoria 12
Considerando as informações prestadas pela COUN, prorroga-se o prazo para
atendimento da recomendação em 60 dias, quando será monitorado o andamento
das providências.

Prazo
08/10/2018

Providência 13
A providência para atendimento da recomendação continua em curso. Conforme pode ser
observado no software Redmine: http://sistemasnet/redmine/issues/12564, no dia 17/09/2018 foi
aberto o Visão 2018091710031053 solicitando a criação do ambiente de Homologação para a
solução objeto desse acompanhamento e no dia 28/09/2018 a Analista de Negócio solicitou
prioridade para disponibilização do ambiente de Homologação para a área de Produção. O
processo de homologação pode demorar pelo menos 2 meses, dessa forma solicitamos um prazo de
mais 60 dias para a apresentação de novas informações contendo a evolução do projeto.
Análise da Equipe Auditoria 13

Prazo

Foi feita consulta ao redmine para averiguar as tratativas entre a COUN e a área de
TI. Constatou-se que os últimos testes relativos à implantação do SICI datam de
julho de 2018. Quanto à solicitação no Visão, verificou-se que a COUN tomou as
providências necessárias para a implantação do sistema no ambiente de
homologação, conforme o arquivo web service SGMU_DICI anexado ao sistema.
Desta forma, prorroga-se o prazo de atendimento da recomendação em tela por 60
dias, conforme solicitação da área.

10/12/2018

Providência 14
APÓS A ABERTURA DO VISÃO 2018091710031053 SOLICITANDO A CRIAÇÃO DO
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO, A COUN EFETUOU A HOMOLOGAÇÃO DA
SOLUÇÃO E IDENTIFICOU A NECESSIDADE DE AJUSTES PARA ATENDIMENTO À
DEMANDA. FORAM EFETUADAS REUNIÕES COM A GIDS COM A FINALIDADE DE
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ALINHAR TODAS AS NECESSIDADES E AJUSTES, E ATUALMENTE O PROJETO
ENCONTRA-SE EM FASE DE PLANEJAMENTO DOS WEBSERVIDORES E TESTES DE
CARGAS EM HOMOLOGAÇÃO, COM A ABERTURA DE UMA NOVA SSTI. (AINDA EM
ESPECIFICAÇÃO). COM A NOVA SSTI, O NOVO OBJETIVO PASSA A SER MUDAR
TODA A ARQUITETURA DO SGMU PARA TRABALHAR COM DICI E QLIKSENSE, E
COMO O ESCOPO É BEM MAIOR E MAIS COMPLEXO, NECESSITANOS DE UM TEMPO
MAIOR PARA REALIZAR A MUDANÇA. DESTE MODO, SOLICITAMOS A
PRORROGAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO POR 90 (NOVENTA) DIAS.
Análise da Equipe Auditoria 14

Prazo

Analisando o processo nº 53500.028661/2016-09 foi possível identificar o
Memorando nº 258/2018/SEI/GIDS/SGI (SEI nº 3410770) onde a proposta de
adequação de demanda e apresentação de nova Solicitação de Solução de TI foi
sugerida pela SGI, corroborando os comentários feitos pela COUN na Providência
nº 14. Considerando a data do Memorando exarado pela SGI com as sugestões
apontadas (07/11/2018) e considerando que a COUN até o momento não
providenciou a nova SSTI, prorroga-se o prazo de atendimento da recomendação
em 50 dias para que a COUN apresente, no mínimo, a nova SSTI e informe os
prazos previstos das fases de implantação da solução de forma a atender
recomendação.

01/02/2019

Relatório de Auditoria: 19/2016/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 117/2016/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SCO, COUN, COUN6, COUN7

Assunto:

Processo de Controle de Obrigações de Universalização.

Ítem

7.1

Referência

e

Recomendação (21/01/2017)
Revise o processo de controle de obrigações de
universalização de forma a criar mecanismos para
revisão de seus controles internos, possibilitando a
avaliação da gestão do processo pelo Conselho Diretor
(itens 5.4 a 5.4.22)

Classificação

Controlar
Universalização

Providência 1
Providência em anexo.
Análise da Equipe Auditoria 1
A COUN informou que já identificou a necessidade de mapeamento dos riscos do
Processo de Controle de Obrigações de Universalização e seu tratamento. No
entanto, o novo modelo de prestação de serviços, que está sendo definido no
âmbito da Agência e dos Poderes Executivo e Legislativo, pode modificar
substancialmente o referido processo e a área entende que seria mais produtivo
realizar o mapeamento após a definição deste novo modelo. Considerando que,
conforme a última atualização da Agenda Regulatória 2015-2016, a matéria
Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações ainda não teve
sua consulta pública publicada, define-se que será solicitado, em 70 dias,
atualização acerca do mapeamento de riscos do processo de Controle de
Obrigações de Universalização.

Prazo
06/04/2017

Providência 2
O PL 79 segue em tramite no legislativo. A CP n.º 1 finalizou-se em 05/02/17. O processo da
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Agenda Regulatória da Anatel se encontra em análise pelo CD com previsão de aprovação no 2º
semestre, indicamos a necessidade de aguardar a sua aprovação.
Análise da Equipe Auditoria 2
A matéria Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações está
presente na Agenda Regulatória 2017-2018 da Anatel e o prazo para aprovação
final está prevista para o segundo semestre de 2017. Entretanto, ressaltou-se na
própria descrição do regulamento que deve ser observado o prazo de 30/06/2017,
que se refere às alterações dos contratos de concessão e de possíveis novas
obrigações. Considerando que a mudança do modelo de prestação pode alterar o
processo de Controle de Obrigações de Universalização, prorroga-se o prazo para
nova manifestação da área para 15/07/2017.

Prazo
15/07/2017

Providência 3
Por meio da Portaria nº 491, de 10/04/2017, foi aprovada a Agenda Regulatória para o biênio
2017-2017, sendo estabelecido que a reavaliação do regime e escopo dos serviços de
telecomunicações - PGO, Termo de Autorização único e Temas relevantes para alteração da
legislação de telecomunicações e a reavaliação do regime e escopo dos serviços de
telecomunicações (Regulamento de adaptação) estão com suas aprovações previstas para
ocorrerem no 2º semestre de 2017. Adicionalmente, foi expedida a Resolução nº 678, de 6 de
junho de 2017, aprovando a alteração dos Contratos de Concessão para a prestação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades de serviço Local, Longa Distância Nacional
– LDN e Longa Distância Internacional – LDI. Até o presente momento não foi publicado decreto
presidencial aprovando o novo PGMU. Contudo, considerando que o PL 79 segue em trâmite no
legislativo e com o impasse quanto à assinatura da revisão dos contratos e consequentemente do
PGMU, mantém-se o entendimento de que é mais produtivo realizar a revisão dos controles
internos após estas definições.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

A resposta encaminhada pela área está focada no processo controlado, ao invés do
procedimento de controle adotado. A recomendação tem por objetivo que a COUN
crie procedimento de revisão do seu processo, de forma que o Conselho Diretor
possa avaliar a gestão do processo do ponto de vista dos objetivos alcançados,
independentemente dos normativos que cercam este processo. Confere-se o prazo
de 35 dias para que a COUN realize o a revisão do processo de Controle de
Obrigações de Universalização e comprove à AUD.

04/09/2017

Providência 4
A área responsável pelo acompanhamento e controle das metas de universalização (atualmente
realizada pela Gerência de Controle de Obrigações de Universalização e de Ampliação do Acesso
– COUN da Superintendência de Controle de Obrigações – SCO) adotará a rotina de encaminhar
os resultados dos Processos de Acompanhamento e Controle (PAC) de 2017 e seguintes ao
Conselho Diretor para conhecimento e deliberações que julgar pertinente até 31 de março do ano
seguinte. Esta sistemática permitirá a avaliação das ações tomadas no acompanhamento, pois será
dada ciência dos principais itens avaliados e as conclusões tomadas ao final do período.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

O objetivo da recomendação em tela foi que COUN inserisse no processo de
controle de obrigações de universalização método de revisão de seus controles
internos (ou seja, de suas atividades cotidianas) que permitisse uma avaliação de
sua gestão e a tomada de decisões acerca das providências a serem tomadas para
melhoria do processo, se for o caso. A providência informada (encaminhar o PAC
anualmente ao CD para avaliação dos resultados do PAC) não tem o condão de

20/10/2017
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permitir uma avaliação do processo e suas características e controles adotados (por
exemplo: se o tempo de trâmite pode ser melhorado, se alguma obrigação de
universalização pode ser avaliada por outro instrumento, se a integração com outra
gerência poderia facilitar a obtenção de informações, dentre outras possibilidade de
avaliação). Assim, confere-se o prazo de 25 dias para que a COUN estabeleça
mecanismos de revisão de seus controles internos.
Providência 5
Resposta em anexo.
Análise da Equipe Auditoria 5
As informações prestadas pela COUN no arquivo em anexo se tratam de um
esboço de melhoria dos procedimentos de acompanhamento e controle das
obrigações de universalização. Em reunião realizada em 16/11/2017 a COUN
solicitou nova prorrogação de prazo para edição de normativo que contemple as
alterações apresentadas no referente arquivo. Dessa forma, prorroga-se o prazo de
atendimento da recomendação em 60 dias.

Prazo
16/01/2018

Providência 6
Foi incluída no anexo uma minuta de portaria que disciplina o procedimento de acompanhamento
e controle das obrigações de universalização.
Análise da Equipe Auditoria 6
A COUN afirmou que a previsão de publicação da portaria do procedimento de
acompanhamento e controle é para o fim do mês de março de 2018. Dessa forma,
prorroga-se o prazo para avaliação do atendimento da recomendação para
02/04/2018.

Prazo
02/04/2018

Providência 7
Em março a SCO lançou seu Programa de Melhoria da Gestão, com intuito de implementar
mudanças na rotina e transformação dos processos de negócio sob sua responsabilidade, incluindo
o Processo de Acompanhamento e Controle de Universalização, razão pela qual esta sendo
avaliada a implementação da Portaria minutada. Não obstante, a minuta de Portaria será submetida
a Consulta Interna por 15 dias a partir de 04/04/2018. Diante disso, solicitamos a dilação de Prazo
por mais 30 dias para publicação da Portaria para coleta das contribuições e tratamento de acordo
com as novas diretrizes em criação no Programa de Melhoria da Gestão.
Análise da Equipe Auditoria 7
O prazo será prorrogado por 30 dias para a publicação da Portaria para coleta das
contribuições e tratamento de acordo com as novas diretrizes em criação no
Programa de Melhoria da Gestão.

Prazo
04/05/2018

Providência 8
Foi elaborado o Informe nº 240/2018/SEI/COUN/SCO nos autos do Processo 53500.026186/201628, encaminhando a Minuta da Portaria para apreciação da PFE. Diante disso, solicitamos a
dilação de prazo por mais 30 dias para Publicação da Portaria.
Análise da Equipe Auditoria 8
Considerando as informações prestadas pela COUN e a verificação do processo
53500.026186/2016-28, prorroga-se o prazo de atendimento da recomendação.

Prazo
06/06/2018

Providência 9
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O Processo nº 53500.026186/2016-28 ainda se encontra na PFE para emissão de Parecer.
Solicitamos dilação de prazo de 30 (trinta) dias.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

Verificou-se que o processo nº 53500.026186/2016-28 foi encaminhado à PFE em
07/05/18 para avaliação da minuta de portaria. Prorroga-se o prazo para
atendimento da recomendação.

12/07/2018

Providência 10
O Processo nº 53500.026186/2016-28 ainda se encontra na PFE para emissão de Parecer.
Solicitamos dilação de prazo de 30 (trinta) dias.
Análise da Equipe Auditoria 10

Prazo

Conforme solicitação da área, prorroga-se o prazo de atendimento em 30 dias.

13/08/2018

Providência 11
O Processo nº 53500.026186/2016-28 ainda se encontra na PFE para emissão de Parecer.
Solicitamos nova dilação de prazo de 30 (trinta) dias.
Análise da Equipe Auditoria 11

Prazo

Considerando que o atendimento da recomendação depende da avaliação da PFE,
prorroga-se o prazo em 30 dias.

21/09/2018

Providência 12
O processo 53500.026186/2016-28 ainda se encontra na PFE para emissão de Parecer. Solicitamos
nova dilação de prazo de 30 (trinta) dias.
Análise da Equipe Auditoria 12

Prazo

Considerando que a publicação da portaria para organização do processo de
controle de obrigações de universalização depende da análise da PFE, prorroga-se
o prazo para atendimento da recomendação.

25/10/2018

Providência 13
O processo 53500.026186/2016-28 ainda se encontra na PFE para emissão de Parecer. Solicitamos
nova dilação de prazo de 30 (trinta) dias.
Análise da Equipe Auditoria 13

Prazo

Considerando que a publicação da portaria para organização do processo de
controle de obrigações de universalização depende da análise da PFE, prorroga-se
o prazo para atendimento da recomendação.

26/11/2018

Providência 14
O processo 53500.026186/2016-28 ainda se encontra na PFE para emissão de Parecer. Solicitamos
nova dilação de prazo de 30 (trinta) dias.
Análise da Equipe Auditoria 14

Prazo

Considerando que a publicação da portaria para organização do processo de
controle de obrigações de universalização depende da análise da PFE, prorroga-se
o prazo para atendimento da recomendação.

27/01/2019

Memorando de Referência:
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Relatório de Auditoria: 16/2016/AUD/Anatel

Memorando nº 92

Órgão Responsável:

SAF, AFIS

Assunto:

Dimensionamento dos contratos de prestação de serviços de transporte
terrestre na Sede e na Gerência Regional no Estado de São Paulo
(GR01)

Ítem

7.2

Referência

c

Recomendação (10/02/2017)
Apure o valor devido pelos serviços prestados após a
substituição dos veículos em desacordo com os termos
contratuais, tomando medidas para garantir o
ressarcimento ao erário dos valores identificados. (§§
5.1.127 a 5.1.142)

Classificação
Adquirir
bens e
serviços

Providência 1
A Gerência passou por substituição do Gerente, sendo necessário um tempo maior para apreciação
da questão.
Análise da Equipe Auditoria 1
Em que pese reconhecermos as atribulações decorrentes da alteração do posto
gerencial, reiteramos a necessidade de adoção de medidas tendentes ao
atendimento da recomendação. Recomendação em andamento.

Prazo
28/02/2017

Providência 2
O valor devido pelos serviços prestados após a substituição dos veículos em desacordo com os
termos contratuais foi apurado no Informe nº 4/2017/SEI/AFIS5/AFIS/SAF (SEI nº 1210841). As
medidas para garantir o ressarcimento ao erário dos valores identificados foram tomadas no âmbito
do processo de sanção 53500.013857/2016-91.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Verificou-se no Informe nº 4/2017/SEI/AFIS5/AFIS/SAF (SEI nº 1210841) a
apuração do valor devido pelos serviços de transporte após a substituição dos
veículos, contudo, não se identificou no processo 53500.013857/2016-91, medidas
para garantir o ressarcimento ao erário dos valores apurados no Informe nº
4/2017/AFIS5/AFIS/SAF. Desse modo, será conferido o prazo de 30 dias para
atendimento da recomendação. Recomendação em andamento.

02/04/2017

Providência 3
Esclarece-se que o processo 53500.013857/2016-91 trata de sanção por descumprimento de
previsão do contrato nº 003/2015. O processo foi remetido pela AFCA para AFIS para
manifestação acerca das considerações feitas pela Contratada em sua defesa prévia (SEI nº
1049423). Ao analisar as considerações, a AFIS deparou-se com dúvida jurídica a respeito da
aderência de previsão constante no Acórdão 910/2014-Plenário, do Tribunal de Contas da União,
ao caso a ser apresentado. Para permitir maior asserção do novo gestor acerca da extensão do
alegado descumprimento contratual, submeteu-se consulta jurídica à Procuradoria Federal
Especializada junto à Anatel (PFE-Anatel) por meio do Memorando nº 8/2017/SEI/AFIS/SAF. A
consulta não foi respondida até a presente data. O esclarecimento da dúvida é essencial para
fundamentar a conclusão do gestor sobre o caso em tela. Dessa forma, o encaminhamento de
qualquer medida para garantir o ressarcimento ao erário dos valores apurados no Informe nº
4/2017/AFIS5/AFIS/SAF só será efetivado após dissipação da dúvida sobre a real sujeição da
contratada em descumprimento contratual, após respondido o Memorando nº
8/2017/SEI/AFIS/SAF.
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Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Recomendação em andamento. Considerando-se que o processo
53500.013857/2016-91, que trata de aplicação de sanção contratual, encontra-se na
Procuradoria Federal Especializada para consulta jurídica, será conferido prazo de
60 dias para conclusão da recomendação.

05/06/2017

Providência 4
Tendo em vista a solicitação pela Procuradoria Federal Especializada (PFE-Anatel) de
informações adicionais, as quais estão sendo providenciadas e serão enviadas posteriormente à
PFE, que fará nova análise, solicita-se que esta demanda tenha o seu prazo de atendimento
postergado, pois somente após a manifestação da PFE quanto ao solicitado, poder-se-á dar
prosseguimento às solicitações constantes dos itens 5.1.127 e 5.1.142 do relatório 16/2016, item
7.2, referência “c”.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Considerando o teor do documento COTA nº 00751/2017/PFE-Anatel/PGF/AGU,
constante no processo 53500.013857/2016-91, será concedido novo prazo para
atendimento da recomendação. Recomendação em andamento.

10/07/2017

Providência 5
O conteúdo desta providência 5 foi detalhado no Informe nº 72/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI nº
1634172) do processo 53500.013857/2016-91, inclusive com manifestação da área técnica sobre
as recomendações exaradas no Parecer nº 00476/2017/PFE-ANATEL/PGF/AGU (SEI nº
1614842). Considerando a terceira recomendação da análise jurídica de que a área técnica
submetesse o parecer à análise da Auditoria Interna da Agência, para que caso entendesse
conveniente, se pronunciasse acerca do entendimento adotado no opinativo; e levando em conta a
possibilidade de o eventual pronunciamento trazer algum fato superveniente à questão, a área
técnica aguardará o pronunciamento da Auditoria Interna antes de se manifestar acerca das
considerações feitas pela Contratada em sua defesa prévia (SEI nº 1049423) e dar prosseguimento
ao processo sancionador. Em outra frente, a área técnica informa que, buscando concluir os ajustes
de valores cobrados relativos à quilometragem excedente do Contrato nº 003/2015, emitiu, em
07/07/2017, o Ofício nº 93/2017/SEI/AFIS/SAF-ANATEL (SEI nº 1629807), encaminhando à
contratada o Boleto Cobrança GRU- Pantanal Veículos SEI nº 1634731, no valor de R$ 48.249,95.
Análise da Equipe Auditoria 5
Recomendação em andamento. Considerando o encaminhamento à Auditoria
Interna do Informe nº 72/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI 1634172) e a emissão do
posicionamento desta Unidade por meio do Informe nº 6/2017/SEI/AUD (SEI
1799447), será conferido prazo adicional de 15 dias para o gestor avaliar a
recomendação.

Prazo
05/10/2017

Providência 6
A avaliação da recomendação consta do Informe 95 (SEI nº 1888863), processo
53500.013857/2016-91, onde foi providenciada a manifestação da área gestora acerca das
considerações feitas pela contratada em sua defesa prévia (SEI nº 1049423), incluindo os fatos
abarcados pelo Memorando 8 (SEI nº 1274416), Cota 751/2017/PFEANATEL/PGF/AGU (SEI nº
1481487), Memorando 46 (SEI nº 1482620), Parecer 476/2017/PFE-ANATEL/PGF/AGU (SEI nº
1614842) Informe 72 (SEI nº 1634172) e Informe 6 (SEI nº 1799447).
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Tendo em vista a manifestação da área gestora, firmada no Informe 95 (SEI
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1888863), na qual concluiu que a substituição dos veículos Fiat Línea pelos
veículos Chevrolet COBALT LTZ foi realizada em estrita observância às
especificações técnicas exigidas no instrumento convocatório do certame,
entendendo que não há diferença entre os veículos e, por conseguinte, não há se
que apurar o valor devido pelos serviços prestados após a substituição dos
veículos, dar-se a recomendação como não atendida.
Providência 7

Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Em virtude das determinações contidas na Portaria n.º 1304, de 8 de agosto de
2018, SEI n.º 3065080, reabrimos esta recomendação, a fim de acompanhar o
cumprimento, pela SAF, das medidas necessárias para o ressarcimento ao erário
dos valores apurados, no que se refere à contratação de serviços de transporte
terrestre na Sede. Fica estabelecido o prazo de 30 dias para que se apresentem
providências.

21/09/2018

Providência 8
A Superintendência de Administração e Finanças (SAF) informa que está em fase de elaboração
da documentação referente ao ressarcimento ao erário da empresa que prestava serviços de
transporte terrestre de servidores na Sede da Anatel. Tendo em vista que não foram finalizados os
trabalhos, solicita-se prorrogação de prazo para que sejam apresentadas as providências.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Considerando as informações contidas na Providência 8, será conferido prazo
adicional para a apresentação de novas providências.

05/11/2018

Providência 9
A Gerência de Infraestrutura, serviços e Segurança institucional (AFIS) informa que criou
metodologia de cálculo para o ressarcimento ao erário via Informe nº 159/2018/SEI/AFIS/SAF
(SEI nº 3268127) e que encaminhou o Processo para a Gerência de Aquisições e Contratos
(AFCA), mais especificamente para coordenação de Sanções Contratuais (AFCA6) para o devido
prosseguimento da ação de ressarcimento. Dessa forma, solicita-se que seja concedido prazo maior
para que o procedimento de ressarcimento ao erário seja concluído.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

É importante ressaltar que a recomendação teve como objetivo a apuração dos
valores a serem ressarcidos ao erário em virtude da substituição dos veículos por
unidades de menor custo. Dessa forma, não se trata de cálculo de valores
relacionados a possíveis sanções cabíveis ao caso, mas do cálculo dos valores
mensais pagos a maior, em virtude da substituição dos veículos em desacordo com
os termos contratuais. Ademais, a recomendação relativa à apuração por
descumprimento contratual foi tratada no item 7.2, b, do mesmo Relatório de
Auditoria, e encontra-se atendida. Tendo em vista as informações contidas na
Providência 9, será conferido prazo adicional para apresentação de novas
providências.

14/01/2019

Relatório de Auditoria: 11/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

Memorando de Referência:
31/2017/SEI/AUD

SPR, PRRE
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Assunto:
Ítem

7.1

Elaboração de Regulamentação.
Referência

Recomendação (26/06/2017)

g

Implemente o Monitoramento no Processo de
Elaboração de Regulamentação, conforme previsto nos
arts. 28 a 30 da Portaria n.º 927, de 5/11/2015, §§ 5.227
a 5.248.

Classificação
Elaborar
Regulamentação

Providência 1
O processo de monitoramento será implementado seguindo plano de implementação e
acompanhamento de processos a ser apresentado pelo SUE ao Conselho Diretor, conforme
Despacho Ordinatório SCD de 10 de abril de 2017 (SEI nº 1357842).
Análise da Equipe Auditoria 1
Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
que a área apresente a evolução da implementação das providências.
Recomendação em andamento.

Prazo
22/09/2017

Providência 2
Em relação a implementação do processo de monitoramento no âmbito da Agência, destaca-se que
devido às discussões em andamento acerca tanto da implementação dos processos apontados no
plano de implementação e acompanhamento de processos apresentado pelo SUE ao Conselho
Diretor, conforme Despacho Ordinatório SCD de 10/04/2017 (SEI nº 1357842), como das revisões
do Regimento Interno da Anatel (RIA), a implementação do processo específico para o
monitoramento da regulamentação ainda continua em andamento e deve aguardar a conclusão de
ambas as discussões (plano de implementação de processos e RIA).
Análise da Equipe Auditoria 2
Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
que a área apresente a evolução da implementação das providências.
Recomendação em andamento.

Prazo
04/12/2017

Providência 3
Em relação a implementação do processo de monitoramento no âmbito da Agência, destaca-se que
devido às discussões em andamento acerca tanto da implementação dos processos apontados no
plano de implementação e acompanhamento de processos apresentado pelo SUE ao Conselho
Diretor, conforme Despacho Ordinatório SCD de 10/04/2017 (SEI nº 1357842), como das revisões
do Regimento Interno da Anatel (RIA), a implementação do processo específico para o
monitoramento da regulamentação ainda continua em andamento e deve aguardar a conclusão de
ambas as discussões (plano de implementação de processos e RIA). A SPR continua no aguardo da
conclusão dessas discussões.
Análise da Equipe Auditoria 3
Considerando o teor das informações prestadas, será conferido novo prazo para
que a área apresente a evolução da implementação das providências.
Recomendação em andamento.

Prazo
05/03/2018

Providência 4
Em conjunto com o SUE, foi iniciado o processo SEI nº 53500.002465/2018-65, referente à
implantação do Macroprocesso Gerir Regulamentação, no âmbito do qual se insere a estruturação
do processo de monitoramento. Conforme cronograma do citado projeto (vide Plano de
Gerenciamento de Projeto – SEI nº 2343894), tem-se previsão de elaboração das fichas,
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indicadores e pontos de controle do processo Monitorar Efetividade das Ações da
Regulamentação, bem como de revisão da Portaria do Processo de Regulamentação, até agosto de
2018.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Levando em consideração o exposto no Despacho Ordinatório SCD de 10/04/2017
(SEI nº 1357842), que determinou ao Superintendente Executivo (SUE) que, no
prazo de 100 (cem) dias a contar do Acórdão nº 2/2017, apresentasse o plano de
implementação e acompanhamento de processos ao CD e, na sequência, ao Grupo
de Trabalho de Regimento Interno, e, tendo em vista a abertura do projeto para
implantação do Macroprocesso Gerir Regulamentação (conforme Termo de
Abertura de Projeto – TAP – SEI nº 2338915), tendo como objetivo promover o
aprimoramento do Macroprocesso Gerir Regulamentação, conforme cadeia de
valor proposta pela Consultoria Advisia com participação das áreas de negócio da
Anatel, bem como identificar eventuais processos não mapeados ou necessidades
de ajustes nos fluxos propostos, continuaremos o monitoramento da implantação
desta recomendação, com foco nas principais entregas previstas para o processo nº
53500.002465/2018-68, onde está prevista, para o dia 27/04/2018, a entrega da
ficha do processo “Monitorar Efetividade das Ações de Regulamentação revisada.
Desta forma, será avaliada a entrega da citada ficha, bem como a evolução da
implementação das demais etapas do macroprocesso Gerir Regulamentação.
Recomendação em andamento.

04/05/2018

Providência 5
No âmbito do projeto para implantação do Macroprocesso Gerir Regulamentação (processo nº
53500.002465/2018-68) foram realizadas 5 reuniões, cujas discussões se concentraram nas fichas
dos processos “Elaborar Análise de Impacto Regulatório” e “Elaborar Regulamentação”, em
virtude da prioridade da finalização da revisão desses processos. Assim, a elaboração da ficha do
processo “Monitorar Efetividade das Ações de Regulamentação” somente foi iniciada em 18/04,
com nova previsão de conclusão em 29/06/2018.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Levando em consideração o exposto pela área auditada, será concedido novo prazo
para acompanhamento da recomendação.

02/07/2018

Providência 6
Dando-se sequência ao projeto para implantação do Macroprocesso Gerir Regulamentação
(processo nº 53500.002465/2018-68), o fluxo do processo “Monitorar Efetividade das Ações de
Regulamentação” foi elaborado e encontra-se em fase de revisão interna. A esse respeito,
atendendo a orientação da equipe do SUE (Registro de Reunião SEI nº 2842586), incluiu-se no
âmbito do projeto a realização de um piloto com a finalidade de submeter a testes o novo fluxo
proposto. Assim, em paralelo à revisão do fluxo, está sendo selecionado um tema regulatório para
a condução do mencionado piloto, o qual acarretará ajustes no cronograma do projeto. Ainda está
sendo avaliada a necessidade de dilação dos prazos, uma vez que ela dependerá da complexidade
do projeto a ser selecionado.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Em análise junto ao processo 53500.002465/2018-68, verificou-se que no registro
de reunião ocorrida em 12/06/2018 a validação dos fluxos propostos não tiveram
uma data limite definida para sua conclusão, conforme informado pela área
auditada. Levando em consideração os novos fatos descritos pela área (realização
de um piloto com a finalidade de submeter a testes o novo fluxo proposto), esta
auditoria continuará a acompanhar a implementação da recomendação.

10/09/2018
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Providência 7
Finalizou-se a revisão interna do fluxo do processo “Monitorar Efetividade das Ações de
Regulamentação”, aprovado pela SPR em 2 de setembro de 2018, restando pendente a realização
de nova sequência de reuniões entre SUE e SPR para definição do projeto piloto e replanejamento
do cronograma.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Em consulta junto ao processo SEI nº 53500.002465/2018-68, verificou-se que não
houve inserção de novos documentos desde a última reunião realizada no dia
12/06/2018, conforme já relatado por esta Auditoria Interna na análise AUD 6.
Tendo em vista a manifestação da área, onde afirma ter finalizado o fluxo do
processo “Monitorar Efetividade das Ações de Regulamentação”, dependendo
agora de nova rodada de reuniões entre a SUE e a SPR para definição do projeto
piloto e replanejamento do cronograma, será concedido novo prazo para
cumprimento desta recomendação.

12/11/2018

Providência 8
Foram realizadas 3 novas reuniões entre a SPR e a equipe do SUE, nas quais foram discutidas as
fichas descritivas das atividades do processo de Monitoramento, alinhadas ao Fluxo previamente
aprovado e às novas informações trazidas pela SFI, bem como mapeados e definidos os
indicadores a serem propostos para a avaliação desse processo. As próximas etapas serão a
elaboração de Informe para relato das atividades e proposição de Portaria aprovando o novo
processo. Sobre a Portaria, a equipe do SUE está verificando como irá proceder, pois
diferentemente dos demais processos já há um instrumento normativo aprovado pelo Conselho
Diretor (Portaria nº 927/2015) que aborda o tema.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Será concedido novo prazo para elaboração de Informe e aprovação da Portaria
aprovando o processo de monitoramento.

Relatório de Auditoria: 5/2017/AUD/Anatel

18/01/2019

Memorando de Referência:
Memorando-Circular 44
(1511322)

Órgão Responsável:

SAF, AFCA, AFCA5

Assunto:

Análise quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias na execução do Contrato AFIS n.º 03/2015 na Anatel
Sede e exame da conformidade das planilhas de custo e formação de
preços utilizadas na fase da contratação e respectivos aditamentos do
Contrato ER01 nº 001/2011 na Gerência Regional do Estado de São
Paulo – GR01.

Ítem

7.6

Referência

Recomendação (03/07/2017)

Classificação

0

Crie mecanismos de controle nos contratos que tenham
alocação de mão de obra, de modo que se assegure que
a fiscalização da execução contratual ocorra conforme
prevê o § 3º do art. 31 da Instrução Normativa n.º
02/2008. (§§ 5.2 a 5.93).

Administrar
Contratos

Providência 1
Foi realizada consulta ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, pelo Ofício nº
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1/2017/SEI/AFCA/SAF-Anatel (SEI nº 1346185), para esclarecimento da Instrução Normativa
SLTI n° 2/2008 quanto a comprovação mensal, por parte da fiscalização do contrato, da
regularidade das verbas trabalhistas, que foi respondido pela Nota Técnica nº 7937/2017-MP (SEI
nº 1489367) que a contratada deverá entregar, no prazo de 15 dias, quando solicitado pela
administração, por amostragem, documentos comprobatórios, atentando-se à necessidade de que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano. Ainda há Check List
com as verificações necessárias no recebimento de faturamento com mão-de-obra alocada no
documento de encaminhamento do documento de cobrança.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Recomendação em andamento. O objetivo da recomendação emitida pela
Auditoria Interna é no sentido de a previsão contida no § 3º do art. 31 da IN nº
02/2018 (A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das
obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos,
levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não
apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um
determinado empregado) seja efetivamente realizada pelos responsáveis que
realizam o acompanhamento e a fiscalização dos contratos que contenha locação
de mão de obra. Nesse sentido, a SAF deve criar mecanismo que assegurem a
efetiva fiscalização. Desse modo, será conferido prazo adicional para atendimento
da recomendação.

16/10/2017

Providência 2
Considerando a recomendação da auditoria e visando padronizar a fiscalização de contratos na
Anatel, informamos que em 5/9/2017 a AFCA-5 promoveu curso de capacitação sobre gestão e
fiscalização de contratos incluindo os procedimentos necessários na fiscalização de contratos com
mão de obra dedicada, conforme arquivos constantes do Integra
(http://integra/SAF/SitePages/AFCA_Capacitacoes.aspx) os quais poderão ser acessados a
qualquer momento. Naquela oportunidade foi repassado aos fiscais e gestores da Agencia quais
documentos trabalhistas e previdenciários devem ser solicitados e o que deve ser verificado em
cada um deles. Informamos ainda que a fiscalização por amostragem não é a regra na Anatel,
apesar da IN 2/2008 e a IN 5/2017 terem trazido essa possibilidade, a orientação é que a
fiscalização deve ser feita para todos os terceirizados, com exceção do Contrato de Call Center
devido ao grande número de pessoas alocadas. Nesse sentido, foi elaborada a minuta de Portaria e
Fiscalização de Contratos SEI nº (1862398) a qual informa expressamente que caberá ao gestor a
decisão de fazer a fiscalização por amostragem, pois é ele o responsável pelo Contrato. Portanto, a
regra é fiscalizar todos os terceirizados, porém o gestor (e não o fiscal) poderá optar pela
amostragem a depender da quantidade de terceirizados sob sua responsabilidade.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Considerando a resposta da AFCA, de que está sendo elaborada Portaria de
Fiscalização de Contrato que estabelecerá a responsabilidade do gestor sobre a
decisão de fazer a fiscalização por amostragens quanto ao cumprimento das
obrigações trabalhistas nos contratos sobre suas responsabilidades e que essa
Portaria será encaminhada à PFE para avaliação dos aspectos jurídicos.
Considerando ainda as informações do Assessor da AFCA, em contato telefônico,
de que será avaliada a possibilidade de incluir na Portaria os critérios estáticos que
devem ser observados na fiscalização dos contratos que tenha alocação de mão de
obra, será conferido prazo adicional de 3 meses para atendimento da
recomendação.

26/01/2018

Providência 3
No processo nº 535002096482015-60 a SAF solicitou, por meio do Informe nº
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6/2016/SEI/AFCA5/AFCA/SAF (SEI nº 1043965), manifestação da Auditoria Interna sobre
viabilidade da amostragem. Em resposta, a Auditoria Interna declarou, por meio do Informe nº
1/2017/SEI/AUD (SEI nº 1164880), que: concluímos pela impossibilidade de manifestação formal
da Auditoria Interna acerca da consulta apresentada e alertamos para que área considere o teor da
Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016, em suas análises. Cabe salientar que portaria citada
não trata em nenhum momento sobre amostragem. Assim, convencionou-se que na Anatel a
fiscalização deve, via de regra, ser feita em sua totalidade, porém, em casos específicos, como
exceção e justificadamente, a amostragem de 10% poderá ser considerada pelo gestor. Para que tal
percentual não fosse adotado como regra, optou-se por não colocá-lo na minuta de portaria que
regulará a fiscalização de todos os contratos, porém a informação constará de manual específico e
detalhado sobre procedimentos adotados na fiscalização de contratos. Nesse sentido, a minuta (SEI
nº 1897579), que voltou da PFE após análise jurídica em 20/02/2018, está com a seguinte redação:
Artigo 13 (...) XVI (...) §1º A análise dos documentos constantes no Inc. XIV poderá ser feita por
amostragem, conforme decisão do gestor do Contrato.
Análise da Equipe Auditoria 3
Tendo em vista a informação da AFCA, contida da providência 3, de que fará
constar em manual de procedimento de fiscalização, orientações específicas em
como proceder na fiscalização dos contratos, será conferido prazo adicional de 30
dias para nova manifestação.

Prazo
02/04/2018

Providência 4
A previsão da adoção de critério de amostragem foi inserida no art. 10 da Minuta de Portaria
(PROCESSO nº 53500.209648/2015-60), nos seguintes termos: Art. 10. (...) § 1º As atribuições
previstas no Inc. XXII poderão ser feitas por amostragem, conforme decisão do gestor do
Contrato. § 2º Nos casos em que o gestor optar pela amostragem, deverá ser observado o mínimo
de 10 % (dez por cento) do quantitativo de terceirizados, mensalmente.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

A providência 4 não se relaciona diretamente com o objeto da recomendação. A
recomendação versa sobre mecanismos de controle para fiscalização de contratos
de mão de obra no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas,
enquanto o art. 10 da Minuta, referenciado na Providência, refere-se à fiscalização
da prestação dos serviços em si. Nesse sentido, prorroga-se por 30 dias o prazo
para que a área evidencie o cumprimento das ações inseridas na Providência 3 (a
informação constará de manual específico e detalhado sobre procedimentos
adotados na fiscalização de contratos), ou apresente solução alternativa que seja
suficiente para o atendimento da recomendação.

08/06/2018

Providência 5
Atendendo à recomendação, foi ajustada a redação do § 1º, do art. 13 da Minuta de Portaria (SEI
nº 2439879), a fim de contemplar o percentual mínimo que deverá ser observado na fiscalização de
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.
Análise da Equipe Auditoria 5
Recomendação em andamento. Analisando-se a Minuta de Portaria que define as
atribuições dos representantes da Administração para acompanhar e fiscalizar os
contratos administrativos resultantes de procedimentos licitatórios, em anexo,
constatou-se a previsão da realização de amostragem nos moldes estabelecidos no
art. 10, §2º, da mesma norma (Nos casos em que o gestor optar pela amostragem,
deverá ser observado o mínimo de 10% do quantitativo de terceirizados,
mensalmente) o que, em conjunto com a realização de capacitação dos
representantes da administração, poderá contribuir para a efetiva fiscalização da
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regularidade das verbas trabalhistas. Considerando que a norma ainda não foi
publicada e comunicada na Agência, fica estabelecido novo prazo para
acompanhamento da recomendação.
Providência 6
Considerando o desafio de cumprir o Plano de Aquisições e Contratações 2018 (PAqC 2018),
aprovado pela Portaria nº 364, de 2 de março de 2018 (SEI nº 2467010), e de executar, de forma
eficaz, o orçamento consignado à Anatel este exercício, foram priorizadas as atividades
relacionadas à instrução de processos destinados à aquisição de bens e contratação de obras e
serviços. Assim, ainda não foi possível, após a análise da manifestação da PFE contida no Parecer
nº 00066/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU, elaborar a versão final de Informe e nova minuta para
aprovação e posterior divulgação.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando a informação contida na Providência 6, será conferido prazo
adicional para atendimento da recomendação.

28/09/2018

Providência 7
Reitera-se o informado na Providência 6. Ainda não foi possível a elaboração da versão final de
Informe e nova minuta para aprovação e posterior divulgação.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Considerando a informação contida na providência 7, a Auditoria Interna
continuará acompanhando o andamento da recomendação.

05/11/2018

Providência 8
Reitera-se o informado na Providência 7. Ainda não foi possível a elaboração da versão final de
Informe e nova minuta para aprovação e posterior divulgação.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Tendo em vista a informação contida na providência 8, a Auditoria Interna
continuará acompanhando as providências para o atendimento da recomendação.

Relatório de Auditoria: 5/2017/AUD/Anatel

14/01/2019

Memorando de Referência:
Memorando-Circular 44
(1511322)

Órgão Responsável:

SAF, AFCA

Assunto:

Análise quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias na execução do Contrato AFIS n.º 03/2015 na Anatel
Sede e exame da conformidade das planilhas de custo e formação de
preços utilizadas na fase da contratação e respectivos aditamentos do
Contrato ER01 nº 001/2011 na Gerência Regional do Estado de São
Paulo – GR01.

Ítem

7.7

Referência

Recomendação (28/07/2017)

Classificação

0

Institua canais de comunicação para receber
informações/denúncias, inclusive anônimas,
relacionadas a irregularidades, falhas e erros cometidas
pelas contratadas concernentes às verbas trabalhistas,
previdenciárias e fiscais. (§§ 5.2 a 5.93).

Administrar
Contratos
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Providência 1
A AFCA analisou a recomendação e solicita um prazo de 60 (sessenta) dias para discutir com as
unidades descentralizadas e instituir canais de comunicação.
Análise da Equipe Auditoria 1
Recomendação em andamento. Conforme solicitação da AFCA será conferido
prazo adicional para atendimento da recomendação.

Prazo
15/10/2017

Providência 2
Por meio do Memorando nº 28/2017/SEI/AFCA/SAF (SEI nº 1785322) do Processo nº
53500.068676/2017-82, solicitamos a GIIB uma ferramenta no Portal da Anatel para atender a
recomendação de instituir canais de comunicação para receber informações/denúncias, inclusive
anônimas, relacionadas a irregularidades, falhas e erros cometidas pelas contratadas concernentes
às verbas trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Contudo, até o momento não se obteve retorno.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Verificou-se, por meio do Memorando nº 28/2017/SEI/AFCA/SAF, de
16/08/2017, que a AFCA solicitou à GIIB o desenvolvimento de ferramenta, no
Portal da Anatel, para receber informações e denúncias, inclusive anônimas, a
respeito de irregularidades, falhas ou erros concernentes às verbas trabalhista,
previdenciárias e fiscais. A GIIB emitiu o Despacho Ordinatório GIIB (SEI
1795287) de 18/08/2017, encaminhando o pedido à Gerência de Planejamento,
Desenvolvimento e Segurança de Sistemas, por considerar que tratar-se de pedido
de desenvolvimento de sistema. Nesse sentindo, e conforme solicitação da AFCA,
por meio de contato telefônico, será conferido prazo adicional de 3 meses para
atendimento da recomendação.

26/01/2018

Providência 3
Em atendimento ao item 7.7 do Relatório de Auditoria Interna nº 5/2017/AUD, que recomendou à
Superintendência de Administração e Finanças que institua canais de comunicação para receber
informações/denúncias, inclusive anônimas, relacionadas a irregularidades, falhas e erros
cometidas pelas contratadas concernentes às verbas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, a AFCA
elaborou, em 16 de agosto de 2017, o Memorando nº 28/2017/SEI/AFCA/SAF (SEI nº 1785322) e
ainda a Solicitação de Solução de TI (SSTI) AFCA5 (SEI nº 2070396), conforme solicitado pela
SGI. Os citados documentos mostram o desenho de um sistema desenvolvido com linguagem
acessível e específica de forma a facilitar a inclusão da denúncia por parte dos terceirizados. O
desenho previu ainda o direcionamento automático e direto para aqueles que são responsáveis por
apurar a denúncia e tratá-la, no caso o gestor e o fiscal do Contrato. O formato foi pensado de
forma a: Facilitar a inclusão da denúncia, visto que o desenho da tela é intuitivo e a linguagem
acessível. Garantir que a denúncia seja encaminhada diretamente a quem de fato deve tratá-la,
garantido e preservando o anonimato e a celeridade. Durante o andamento da SSTI, a SGI
respondeu à solicitação sugerindo a utilização do Focus, conforme descrito no Memorando nº
301/2017/SEI/GIDS/SGI (SEI nº 2211305). Apesar da ferramenta sugerida não ter custos, ela
apresenta algumas inconveniências que podem, s.m.j, por exemplo, levar a: Redução do sigilo da
informação, visto que passará por diversas áreas até chegar a quem realmente poderá dar
tratamento, no caso gestor/fiscal; Risco de atraso no encaminhamento da denúncia que por estar
relacionada a demanda trabalhista e previdenciária requer celeridade; Ausência de um desenho
sistêmico específico que facilite a inclusão da denúncia por terceirizados, facilitando o acesso ao
canal; Aumento da demanda no Focus, o que por consequência aumenta o fluxo de trabalho
relacionado ao tratamento dessas solicitações, envolvendo diversas áreas. Explanada a situação no
que tange a prós e contras das duas soluções, ainda podemos registrar uma terceira via, que seria
adequar o Sistema de Serviços Gerais (SSG) à necessidade ora tratada, haja vista que o citado
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sistema é um dos mais próximos as operações relacionadas à gestão contratual e terá que passar
por atualizações em breve, em decorrência de ajustes para atender a normas de aquisições e
contratos e aos órgãos de controle. Assim, encaminhamos a demanda para manifestação da SGI
sobre a questão em pauta, sendo que ao fecharmos o entendimento de qual seja a melhor solução,
avaliaremos a submissão à Auditoria Interna acerca da eventual efetividade do atendimento a sua
recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 3
Considerando a resposta da AFCA, constante na providência 3, será conferido
prazo adicional de 60 dias para nova manifestação.

Prazo
02/05/2018

Providência 4
Conforme mencionado na Providência 3, foi encaminhado o Memorando nº
63/2017/SEI/AFCA5/AFCA/SAF (SEI nº 2216477), processo 53500.068676/2017-82, em
26/12/2017, por meio do qual foram apresentadas três soluções cabíveis para o caso concreto, e foi
solicitada manifestação técnica a fim de subsidiar a decisão pela melhor escolha. O referido
processo encontra-se na área técnica (SGI) até a presente data. Assim que a solução foi escolhida,
avaliaremos a submissão à Auditoria Interna acerca da eventual efetividade do atendimento a sua
recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 4
Em contato com a assessoria da Gerência de Planejamento, Desenvolvimento e
Segurança de Sistemas (GIDS), esta Gerência informou que houve discordância
com a área demandante (AFCA) em relação à forma de solucionar o pedido
encaminhado pelo Memorando nº 63/2017/SEI/AFCA5/AFCA/SAF (SEI nº
2216477) e que, tendo em vista a mudança na equipe gestora da AFCA, novas
tratativas seriam iniciadas nos próximos dias para resolver a questão.
Considerando o exposto, fica estabelecido novo prazo para que a área auditada
informe a solução escolhida e o cronograma de atendimento. Recomendação em
andamento.

Prazo
01/06/2018

Providência 5
Esta Gerência informa que foi realizada Reunião entre servidores da GIDS (SGI) e da AFCA, em
17/05/2018, onde foi discutida a questão. Na ocasião a SGI informou que irá desenvolver a
ferramenta dentro de sistema já existente (SICAC), o que culminou no envio do Memorando nº
169/2018/SEI/GIDS/SGI (SEI 2766460), dando início ao desenvolvimento da ferramenta.
Análise da Equipe Auditoria 5
Recomendação em andamento. Estabelecemos novo prazo para o monitoramento
das providências que visem ao atendimento da recomendação.

Prazo
10/08/2018

Providência 6
Conforme orientado por meio do Memorando nº 169/2018/SEI/GIDS/SGI, foi realizada consulta
ao link http://sistemasnet/redmine/projects/ e foi possível observar que ainda não houve a
implementação dos ajustes solicitados. Os mesmo ainda encontram-se na fila para atendimento.
Análise da Equipe Auditoria 6
Tendo em vista a informação contida da providência 6 e a orientação do
Memorando nº 169/2018/SEI/GIDS/SGI a Auditoria Interna conferirá novo prazo
para implementação da recomendação.

Prazo
14/09/2018

Providência 7
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Em nova consulta à ferramenta Redmine, link http://sistemasnet/redmine/projects/, foi possível
observar que ainda não houve a implementação dos ajustes solicitados, que encontram-se em fila
para atendimento.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Tendo em vista as informações contidas na Providência 7, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação.

15/10/2018

Providência 8
Novamente foi consultada a ferramenta Redmine, link http://sistemasnet/redmine/projects/, e foi
possível observar que ainda não houve a implementação dos ajustes solicitados, que encontram-se
em fila para atendimento.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Considerando a informação contida na Providência 8, será conferido novo prazo
para atendimento da recomendação.

12/12/2018

Providência 9
Novamente foi consultada a ferramenta Redmine, link http://sistemasnet/redmine/projects/, e foi
possível observar que ainda não houve a implementação dos ajustes solicitados, que encontram-se
em fila para atendimento. Informa-se ainda que foi realizada reunião entre a Coordenação de
Execução Contratual (AFCA5) e a equipe da SGI onde foi acordado que esta demanda será
priorizada.
Análise da Equipe Auditoria 9

Prazo

Tendo em vista as informações contidas na Providência 9, a Auditoria Interna
conferirá prazo adicional e continuará monitorando as providência para
atendimento da recomendação.

Relatório de Auditoria: 21/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
85/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO, AFFO3

Assunto:

Avaliação do Processo Executar Contabilidade

Ítem

7.2

Referência

b

19/02/2019

Recomendação (22/01/2018)

Classificação

Busque orientação junto à Secretaria do Tesouro
Nacional visando o ajuste dos saldos das fontes de
recursos 250 e 280 - conta contábil Limite de saque com
Gestão
vinculação de pagamento, de modo que a informação
Contábilapresentada no ativo circulante do Balanço Patrimonial
Orçamentária
esteja em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, com a
e Finaceira
Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público – NBC T 16.6 e com o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público;
Providência 1

A Coordenação de Contabilidade fez consulta à STN/CCONT e está analisando os saldos
existentes para definição das próximas ações. Assim que definir as ações a serem realizadas, este
item será atualizado.

http://sistemasnet/saai/SAAI_NOVO/Acompanhamento/AUD/RelatorioAUD.asp

04/01/2019

Página 103 de 163

Análise da Equipe Auditoria 1
Tendo em vista a resposta da AFFO, constante na providência 1, será conferido
prazo adicional de 60 dias para nova manifestação.

Prazo
26/04/2018

Providência 2
Em atenção à orientação desta AUD, a Anatel consultou a Gerência de Sistematização Contábil –
GESIS da CCONT /STN, que ratificou a classificação dos recursos com saldos na conta de limite
de saque, por tratar-se de disponibilidades financeiras. Esclareceu que a classificação está
adequada à função do grupo de contas no qual está registrada - Caixa e Equivalentes de Caixa em
Moeda Nacional – cuja função compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem
como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas
operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. O saldo da conta de
limite de saque com vinculação de pagamento constante na fonte de recursos - FR 0250, refere-se
à recursos financeiros ingressados na UG Anatel (413001) em exercícios anteriores e seus
respectivos rendimentos pelos valores aplicados na Conta Única do Tesouro Nacional até 2012,
registrados na FR 0280. Destacamos que os saldos constantes nas Fontes de Recursos 0250 e 0280
disponíveis na Anatel estão sendo utilizados de forma parcial para pagamento de despesas com a
folha de pagamento de Pessoal da Agência, conforme dotação orçamentária prevista pela
Secretaria de Orçamento Federal – SOF para esse fim.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Com relação à consulta realizada na STN, a área gestora não encaminhou a
formalização da mencionada consulta acompanhada do seu resultado, dessa forma
não há como Auditoria Interna avaliar seu conteúdo. No que diz respeito ao saldo
da conta de limite de saque com vinculação de pagamento, por se tratar de
consequência direta da consulta retro mencionada, a Auditoria Interna não fará tal
análise até a apresentação dos documentos referentes à consulta à STN.

08/06/2018

Providência 3
Para atendimento à análise da auditoria nº 2, anexamos arquivo com a mensagem enviada à
CCONT/STN conforme indicado na providência 2 pela Coordenação de ContabilidadeAFFO3/AFFO/SAF.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Em virtude da correta classificação contábil dos valores registrados como “Caixa e
equivalente de caixa” no balanço patrimonial da Anatel, conforme mensagem
encaminhada pela Gerência de Sistematização Contábil – GESIS/CCONT da
Secretaria do Tesouro Nacional, anexada ao SAAI, em resposta a consulta
realizada pela área gestora, é necessário que a AFFO esclareça a origem e a
composição do saldo acumulado da referida conta contábil, assim como as
possibilidades de utilização dos recursos.

06/08/2018

Providência 4
Foi definida em reunião entre a Auditoria Interna, SAF e AFFO a necessidade de buscar
informações junto à Secretaria de Orçamento Federal – SOF quanto à utilização do saldo dos
recursos hoje existente nas fontes de recursos – FR 0250 e 0280. Segundo orientação daquela
Secretaria, em contato realizado pela AFFO, o recurso poderá ser utilizado para cobrir despesas de
Pessoal e Benefícios da Agência. Assim, a AFFO irá elaborar Ofício por meio do qual a Anatel
solicitará ao MCTI o remanejamento dos valores de despesas a pagar ainda em 2018 na FR
Tesouro (01xx) para a fonte 0280. A partir dos próximos anos, quando do início da execução do
orçamento do exercício, a Anatel solicitará o citado remanejamento no valor total da despesa de
Pessoal e Benefícios.
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Análise da Equipe Auditoria 4
Considerando as informações inserida na providência 4, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação.

Prazo
06/09/2018

Providência 5
Por meio dos Ofícios nº 488/2018/SEI/GPR-ANATEL (SEI nº 3253837) e nº 500/2018/SEI/GPRANATEL (SEI nº 3262956) a Anatel informou ao Ministro da Fazenda e ao Ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações que há saldo na conta de limite de saque (Limite de Saque
com Vinculação de Pagamento - OFSS), referente a exercícios anteriores, no montante de R$
4,647 bilhões, proveniente de receita auferida pela aplicação de recursos financeiros na Conta
Única do Tesouro Nacional. Na oportunidade a Agência informou que tem interesse em utilizar o
referido valor para custear as suas despesas de pessoal e respectivos encargos e benefícios a pagar
e solicitou que as despesas custeadas nas Fonte 100 e 156 passem a ser cobertas por recursos da
Fonte 80, o que otimizará a utilização dos recursos financeiros do Tesouro Nacional. Vide
Processo nº 53500.043226/2018-68.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Tendo em vista as informações contidas na Providência 5 e o teor dos Ofícios nº
488/2018/SEI/GPR-ANATEL (3253837) e nº 500/2018/SEI/GPR-ANATEL
(3262956) encaminhados, respectivamente, ao Ministério da Fazenda -MF e ao
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação - MCTIC, a Auditoria
Interna aguardará as informações advindas dos referidos órgãos e as próximas
providências para utilização dos recursos financeiros da fonte 250 e 280 da conta
contábil Limite de Saque com vinculação de pagamento.

19/11/2018

Providência 6
Dando prosseguimento às ações referentes às etapas informadas na providência 4, acrescentamos:
FR 250 - no tocante ao saldo existente em maio/2018 no valor de R$ 13.753.029,46 quando do
início das tratativas visando à utilização dos recursos financeiros na FR 0250, informamos que a
SOF, tendo por base o disposto na Portaria SOF nº 9.420/2018 e do Anexo I - Quadro de
Detalhamento da Despesa nº 108564/9300 (SEI 3494766) registrou no SIAFI o bloqueio da
dotação inicialmente prevista para pagamento de despesas com pessoal no valor total de R$
10.660.000,00. Em substituição aos recursos bloqueados na FR 250 a SOF disponibilizou recursos
FR 650, efetivando os registros no SIAFI conforme indicado no SEI (3489188). Ressaltamos que
há disponibilidade de recursos financeiros na FR 0250041000 vinculação 400 no valor de R$
3.115.077,34. O saldo na FR 0650000000 vinculação 310, no valor de R$ 550.786,57 deverá ser
utilizado até o encerramento do exercício de 2018 para pagamento de despesas de pessoal inativo
(SEI 3489188). FR 280 - no tocante ao saldo existente em 1º/Set/2018 no valor de R$
4.647.163.914,89, ressaltamos o prosseguindo de ações e tratativas junto à SOF e MCTIC visando
à utilização dos recursos financeiros na FR 0280. Nesse sentido informamos que o MCTIC em
resposta ao Ofício Anatel nº 500/2018 (SEI 3262956), enviou o Ofício nº 38723/2018-MCTIC
(SEI 3481402) comunicando a publicação da Portaria SOF nº 9.761/2018 (SEI 3481769 e
3481781) na qual aprova a solicitação da Agência para utilização dos recursos financeiros na FR
280. Todas as referências citadas encontram-se no processo SEI 53500.043226/2018-68.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo
05/02/2019

A Portaria SOF nº 9.761, de 26 de setembro de 2018 aprovou remanejamento dos
recursos orçamentários das fontes de recurso 100 (Recursos Ordinários) e da fonte
e 156 (Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor
Público) para a fonte de recurso 80 (Recursos próprios financeiros apurados em
exercícios anteriores) no montante de R$ 151.411.477,00 e autorizou a Anatel
realizar o pagamento de pessoal e contribuição previdenciária dos servidores
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relativos aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018 na fonte
80. A Portaria SOF nº 9.420, de 14 de setembro de 2018 aprovou o remanejamento
da fonte de recursos 156 (Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade
Social do Servidor Público) e fonte de recursos 169 (Contribuição Patronal para o
Plano de Seguridade Social do Servidor Público) para a fonte de recursos 50
(Recursos não financeiros diretamente arrecadados) no montante de R$
10.600.000,00 e autorizou à Anatel realizar o pagamento dos gastos com
previdência de inativos e pensionistas da União na fonte 50. Ao consultar a
movimentação da conta contábil Limite de Saque com vinculação de pagamento
(111122001) observou-se, no mês de setembro de 2018, decréscimo do saldo da
fonte 80 em R$ 151.388.121,00 e decréscimo da fonte 50 em R$ 10.665.226,74.
No mês de novembro de 2018, as fontes de recursos 80 e 50 também tiveram
decréscimo nos valores de R$ 17.051,95 e 1.390.197,15, respectivamente.
Verifica-se que a AFFO vem tomando as providências necessárias para os ajustes
das fontes 80 e 50 a fim de ajustar o saldo da conta contábil Limite de Saque com
vinculação de Pagamento. Contudo, a autorização da Secretária de Orçamento
Federal por meio das Portarias SOF nº 9.420 e 9.761, ambas de 2018 refere-se
somente para o exercício de 2018. Desse modo, a Auditoria Interna aguardará as
providências realizadas em 2019 para verificar se os saldos da referidas fontes
continuarão sendo ajustados. Recomendação em andamento.
Providência 7
Atualizando as informações quanto à utilização dos recursos disponíveis nas FR 250 e 280,
remanejadas para a 650 e 680, respectivamente, temos a informar: FR 250 (recursos não
financeiros diretamente arrecadados) – em 18/10/2018, o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão - MPDG, publicou a Portaria nº 324/2018 (SEI nº 3624266)
autorizando o remanejamento para a FR 650 objetivando custear despesas com Pessoal Ativo –
Civil no valor total de R$ 1.391.049,00, cuja execução da despesa ocorreu na competência
novembro/2018, restando na FR 0250041000 vinculação 400 um saldo no valor de R$
1.723.967,81. FR 280 (recursos financeiros diretamente arrecadados) – quanto a autorização para
utilização dos recursos financeiros da FR 280 para 2019 e seguintes, a AFFO3/AFFO/SAF em
contato telefônico com a SOF, foi informada de que em observância ao princípio da anualidade do
orçamento, esta Agência deverá aguardar a aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA Jan19),
assim como a apuração do Superávit Financeiro pela STN/MF publicado em Mar/19 para, somente
após estas etapas, a Anatel incluir no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP
solicitação para remanejamento da FR 280 para a 680. Após este procedimento o MCTIC
formalizará a solicitação do referido remanejamento e, após aprovação, a SOF publicará portaria
autorizando o citado remanejamento. Informamos ainda, que este procedimento deverá ser
repetido ao longo dos exercícios futuros até exaurir o saldo dos recursos disponíveis na FR 280 na
conta de Limite de Saque com Vinculação de Pagamento – OFSS (11.112.20.01).
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Considerando as informações contida na Providência 7 sobre as medidas adotadas
para o atendimento da recomendação e tendo em vista que o remanejamentos das
fontes de recursos 250 e 280 depende de providências a serem realizadas pelo
MCTIC e pela SOF, a Auditoria Interna aguardará as providências realizadas em
2019 para verificar se os saldos da referidas fontes continuarão sendo ajustados.

19/02/2019

Relatório de Auditoria: 21/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

Memorando de Referência:
85/2017/SEI/AUD

SAF, AFFO, AFFO3
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Avaliação do Processo Executar Contabilidade

Assunto:
Ítem

7.2

Referência

c

Recomendação (22/01/2018)

Classificação

Até que seja implementado o Sistema ARCO, ajuste o
saldo da conta contábil Depósitos Recebidos por
Gestão
Determinação Judicial realizando a classificação para as
Contábilcorrespondentes receitas, de modo a demonstrar, nos
demonstrativos contábeis da Anatel, informações
Orçamentária
fidedignas, conforme estabelece a Lei n 4.320/1964, as
e Finaceira
Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público – NBCT 16.2 e 16.5;
Providência 1

Esclarecemos que a classificação do saldo de depósitos constantes do SIAFI em 31/12/2017 não
foi realizadas em razão da necessidade de priorização de atividades relacionadas aos testes do
sistema ARCO. A classificação dos referidos saldos será retomada a partir de Janeiro/2018.
Análise da Equipe Auditoria 1
Tendo em vista a resposta da AFFO, constante na providência 1, será conferido
prazo adicional de 60 dias para nova manifestação.

Prazo
26/04/2018

Providência 2
Quanto ao Item 7.2-c, informamos que a AFFO identificou e classificou em suas respectivas
receitas o saldo da conta de Depósitos de Terceiros do FISTEL recolhidos até o dia 20/04/2018.
Quanto ao saldo da conta de Depósitos Recebidos por Determinação Judicial, estão sendo
identificados e à medida que a identificação for concluída, os valores serão encaminhados à
Contabilidade para classificação contábil em suas respectivas receitas.
Análise da Equipe Auditoria 2
Tendo em vista a resposta inserida na providência 2 pela área gestora, a Auditoria
Interna continuará com o acompanhamento das providências a serem adotadas.

Prazo
08/06/2018

Providência 3
Acerca da recomendação 7.2 c - relata-se que, malgrado a inexistência de ferramenta sistêmica
para consolidar e organizar os dados relativos aos pagamentos aglutinados na conta de depósito
judicial, esta gerência envida esforços para identificar a respectiva receita visando à classificação
contábil de seus valores. A partir da análise de guias de recolhimento, alguns dados para
classificação foram relacionados e organizados no montante de aproximadamente R$ 2.946.797,83
(dois milhões novecentos quarenta seis mil setecentos e noventa sete reais e oitenta três centavos).
Contudo, em virtude da necessidade de pesquisa acerca das informações do recolhedor, ainda não
foram remetidos à Coordenação de Contabilidade. Destarte, após a identificação destes, tais
registros serão encaminhados e, em seguida, classificados.
Análise da Equipe Auditoria 3
Tendo em vista a resposta inserida na providência 3 pela área gestora, a Auditoria
Interna continuará com o acompanhamento das providências a serem adotadas.
Recomendação em andamento.

Prazo
27/07/2018

Providência 4
Dando prosseguimento ao trabalho de identificação dos depósitos, foi possível identificar parte dos
depósitos recebidos por determinação judicial. A AFFO, a partir do mês de agosto, dará início ao
trabalho de classificação contábil dos recursos no SIAFI.
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Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Considerando a resposta da AFFO, inserida na providência 4, a Auditoria Interna
continuará acompanhando as providências adotadas para atendimento da
recomendação. 2000

03/09/2018

Providência 5
A AFFO por meio da Coordenação de Contabilidade está analisando as informações recebidas
referentes ao ingresso de valores em depósitos recebidos por determinação judicial para viabilizar
a respectiva contabilização.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Tendo em vista a resposta contida na Providência 5, a Auditoria Interna continuará
o acompanhamento da recomendação.

19/11/2018

Providência 6
Após análise dos dados, foi dado início aos registros para a classificação contábil no SIAFI, cujo
término está previsto para novembro/2018. Ressaltamos que ainda ficará saldo que a AFFO está
envidando esforços para identificar e classificar as respectivas receitas.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando as informações contidas na Providência 6 e o saldo da conta contábil
Depósitos recebidos por determinação judicial (218810302) demonstrado no
SIAFI, a Auditoria Interna continuará o acompanhamento das providências para
atendimento da recomendação.

30/01/2019

Relatório de Auditoria: 21/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
85/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO, AFFO3

Assunto:

Avaliação do Processo Executar Contabilidade

Ítem

7.2

Referência

Recomendação (22/01/2018)

Classificação

d

Crie mecanismos de controle para que as contas
contábeis transitórias, incluído as contas Depósitos
Recebidos por Determinação Judicial e Depósitos de
terceiros, não permaneçam sem a correta
movimentação, redirecionando seu saldo à conta
contábil de destino, evitando assim o acúmulo de
valores não identificados, conforme estabelece as
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público – NBCT 16.2 e 16.5;

Gestão
ContábilOrçamentária
e Finaceira

Providência 1
As providências relacionadas à implementação de rotinas de controle das contas contábeis estão
sendo tomadas no desenvolvimento do Sistema ARCO, que tem previsão de implementação em
jan/2019.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo
26/04/2018

O objetivo da recomendação é de que não conste nas contas contábeis transitórias
saldo a serem classificados. Nesse sentido, a AFFO deve criar mecanismos de
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controles para que a classificação dos saldos das contas transitórias sejam
realizados de foram periódica e tempestiva, de modo que as demonstrações
contábeis reflitam a real situação econômica, financeira e patrimonial da Agência.
Nesse sentido, será conferido prazo de 60 dias para nova manifestação.
Providência 2
A despeito de a funcionalidade objeto da Recomendação em tela já estar prevista no novo sistema
de gestão da arrecadação (ARCO), a AFFO, com intuito de implementar de forma urgente a rotina
de classificação de forma a manter os valores devidamente classificados logo após seu ingresso no
SIAFI, vem desenvolvendo junto à SGI ferramenta no atual sistema de gestão de crédito (SIGEC),
a qual permitirá a classificação dos valores ingressados nas contas de depósitos recebidos por
determinação judicial e de terceiros. A previsão de conclusão da ferramenta no âmbito do SIGEC é
de cerca de 90 dias, razão pela qual solicita-se prorrogação odo prazo para atendimento da
presente Recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 2
Conforme solicitação da área gestora, a Auditoria Interna continuará o
acompanhamento das providências para o atendimento da recomendação, dessa
forma será conferido prazo de 60 (sessenta) dias para nova atualização das
providências. Recomendação em andamento.

Prazo
09/07/2018

Providência 3
No tocante a esta demanda, informamos que para controlar sistemicamente a classificação dos
depósitos judiciais, em virtude de sua complexidade e gama de dados, foi elaborada e formalizada
a solicitação de demanda evolutiva no SIGEC junto ao processo nº 53500.002561/2018-14. Sua
conclusão ocorreu neste mês (mai18), e, em seguida, foi encaminhada para a Gerência de
Planejamento, Desenvolvimento e Segurança de Sistemas para definição de requisitos. Conforme
item 5 da solicitação SEI nº 2342476, tal demanda modificará diversas funcionalidades e regras de
negócio do Sistema Integrado de Gestão de Créditos da Anatel – SIGEC evidenciando sua
complexidade. Neste momento a AFFO aguarda posicionamento da área de tecnologia acerca do
cronograma de desenvolvimento.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Tendo em vista as informações inseridas na providência 3, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação. Recomendação em
andamento.

30/07/2018

Providência 4
A solicitação de demanda evolutiva do SIGEC registrada no processo nº 53500.002561/2018-14
foi convertida em 10 estórias de usuário para possibilitar a implementação da ferramenta adequada
para gerenciar os depósitos. Os requisitos já foram levantados e estão em desenvolvimento pela
área de TI.
Análise da Equipe Auditoria 4
Tendo em vista as informações contidas na providência 4, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação.

Prazo
06/09/2018

Providência 5
Em face do levantamento de requisitos e desenvolvimento das soluções de TI, as estórias
respectivas foram incluídas em sistema próprio e, neste momento, aguardam validação de seus
requisitos junto à equipe responsável. Após este procedimento em conjunto com área demandante
das regras de negócios, encetam o desenvolvimento das ferramentas e soluções necessárias
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visando controlar as contas contábeis transitórias.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Tendo em vista as informações contidas na providência 5, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação.

15/10/2018

Providência 6
Em função da priorização das alterações sistêmicas decorrentes da Resolução nº 695/2018
(processo 53500.039993/2018-72), cujo teor aprova o regulamento de cobrança de preço público
pelo direito de uso de radiofrequências, as referidas estórias de usuário aguardam levantamento e
validação de seus requisitos. Após a conclusão daquelas, tais modificações serão retomadas.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando a resposta da AFFO, contida na providência 6, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação.

26/11/2018

Providência 7
A demanda evolutiva do SIGEC registrada no processo nº 53500.002561/2018-14, visando
possibilitar a implementação da ferramenta adequada para gerenciar os depósitos, encontra-se em
andamento, conforme indicadas nas demandas evolutivas nºs 18682 a 18691 e de 9292 a 19293,
ora em atendimento na GIDS.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Tendo em vista as informações constantes na Providência 7, a Auditoria Interna
continuará o acompanhando a implementação da recomendação.

Relatório de Auditoria: 21/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
85/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO, AFFO3

Assunto:

Avaliação do Processo Executar Contabilidade

Ítem

7.3

Referência

a

04/02/2019

Recomendação (26/01/2018)

Classificação

Adote medidas com o objetivo de normatizar as
competências e responsabilidades do Processo Executar
Gestão
Contabilidade, observando as disposições do art. 8º do
ContábilDecreto nº 6.976/2009, bem como estabeleça a
Orçamentária
supervisão técnicas dos profissionais responsáveis pela
e Finaceira
contabilidade da Agência;
Providência 1

A AFFO elaborou proposta de inclusão nas competências da AFFO de inciso que trata da
normatização das responsabilidades da área de Contabilidade, a qual será incluída na proposta de
revisão do Regimento Interno quando da consulta interna.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Verificou-se que foi encaminhado da AFFO para SAF documento contendo
proposta para inclusão no Regimento Interno das competências e responsabilidades
da Coordenação de Contabilidade – AFFO4 (Anexa). Considerando a resposta
contida na providência 1, de que tais competências e responsabilidades será
incluída na proposta de revisão do Regimento Interno da Agência quando da

02/05/2018
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consulta interna, será conferido prazo adicional de 60 dias para nova
manifestação.
Providência 2
Por meio da CONSULTA INTERNA Nº 777/2018, que trata de Proposta de revisão do Regimento
Interno da Anatel - RIA, aprovado pela Resolução nº 612, de 29/04/2013, a SAF registrou a
Contribuição nº 561, ID - 82381, de 15/03/2018, (contribuição ao art. 218, inciso XI), contendo
proposta para normatização das competências e responsabilidades do Processo Executar
Contabilidade.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Em que pese a manifestação inserida na Consulta Interna n.º 777/2018, esta por si
só não tem como atender o que foi recomendado pela Auditoria Interna, visto que
as competências contidas no art. 8º do Decreto n.º 6.976/2009, trazem aspectos
operacionais da atuação dos órgãos setoriais do Sistema de Contabilidade Federal.
Além do mais, a revisão do Regimento Interno da Anatel ainda não foi concluída.
Portanto, a Auditoria Interna continuará com o acompanhamento das providências
a serem adotadas pela AFFO/SAF, para o atendimento da recomendação tanto em
relação à redação contida na proposta do RI, quanto à forma de operacionalização
da estrutura de governança do processo executar contabilidade.

08/06/2018

Providência 3
A AFFO proporá minuta de portaria a ser apreciada pela SAF visando estabelecer a forma de
operacionalização da estrutura de governança do Processo Executar Contabilidade, quanto às
competências e responsabilidades estabelecidas no art. 8º do Decreto nº 6.976/2009.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Tendo em vista as informações inseridas na providência 3, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação. Recomendação em
andamento.

30/07/2018

Providência 4
A AFFO deu início à estruturação do documento indicado na providência 3, estando tal documento
sendo construído pela Coordenação de Contabilidade – AFFO3, faz-se necessário dilação de prazo
para a conclusão da recomendação 7.3. “a”..
Análise da Equipe Auditoria 4
Tendo em vista a informação inserida na providência 4, será conferido prazo
adicional para implementação da recomendação. A Auditoria Interna continuará
acompanhando o andamento das providências.

Prazo
06/09/2018

Providência 5
Solicita-se prazo adicional para o atendimento da Recomendação em comento no sentido de
definir a forma de operacionalização da estrutura de governança do Processo Executar
Contabilidade, quanto às competências e responsabilidades estabelecidas no art. 8º do Decreto nº
6.976/2009.
Análise da Equipe Auditoria 5
Tendo em vista o pedido contido na Providência 5, a Auditoria interna conferirá
novo prazo para atendimento da recomendação.

Prazo
12/12/2018

Providência 6
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A AFFO elaborou minuta de portaria visando estabelecer a forma de operacionalização da
estrutura de governança do Processo Executar Contabilidade, quanto às competências e
responsabilidades estabelecidas no art. 8º do Decreto nº 6.976/2009. Cabe ressaltar que está é uma
primeira versão, ainda pendente de maior discussão e alinhamento, sendo necessária a prorrogação
do prazo para atendimento da recomendação em tela.
Análise da Equipe Auditoria 6

Prazo

Considerando as informações contidas na Providência 6, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação.

Relatório de Auditoria: 21/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
85/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO, AFFO3

Assunto:

Avaliação do Processo Executar Contabilidade

Ítem

7.3

Referência

c

18/02/2019

Recomendação (26/01/2018)

Classificação

Considerando as possíveis irregularidades verificadas
nos pagamentos de juros e encargos de mora na GR03 e
GR11, recomenda-se à SAF que, em conjunto com
Gestão
todas as Gerências Regionais, realize levantamento de
Contábiltodos os pagamentos com incidência de juros e encargos
Orçamentária
de mora que ainda não tenham sido encaminhados à
e Finaceira
Corregedoria, encaminhando-os ao referido Órgão para
as providências julgadas cabíveis, em atendimento ao
inciso III do art. 8º do Decreto 6.976/2009.
Providência 1

O trabalho de levantamento e análise das informações foi iniciado em outubro de 2017 mas foi
suspenso no final do exercício em razão de necessidade de priorização de atividades com prazos
legais com encerramento em dezembro/2017 e janeiro/2018. As atividades serão retomadas no mês
de fevereiro, com previsão de conclusão em março/2018.
Análise da Equipe Auditoria 1
Tendo em vista a resposta da SAF, constante na providência 1, será conferido
prazo adicional até 30/03/2018 para atendimento da recomendação.

Prazo
30/03/2018

Providência 2
Na reunião realizada no dia 23/02/2018 entre representantes da Coordenação de Contabilidade e da
Auditoria Interna, com objetivo de tratar as recomendações do Relatório de Auditoria nº
21/2017/AUD, foi informado pela Coordenadora de Contabilidade que o tratamento à
recomendação constante do item 7.3 - alíneas “c” e “d” já foi iniciado. Todavia, em função do
envolvimento da área na Prestação de Constas da Anatel, especialmente, no final do mês de março,
não seria possível realizar o levantamento/tratamento das informações requeridas dentro do prazo
definido pela Auditoria. Solicitou-se então a possibilidade de ser concedido o prazo de 60 dias
para o seu atendimento. Atualmente no SAAI consta o prazo de 30/03/2018. Assim, reiteramos o
pleito de que o novo prazo se encerre em 26 de abril de 2018.
Análise da Equipe Auditoria 2
Tendo em vista os argumentos trazidos pela área responsável, conforme
providência 2, a Auditoria Interna consignará novo prazo para que sejam
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apresentadas as providências adequadas ao atendimento da recomendação.
Recomendação em andamento.
Providência 3
Para atendimento ao item 7.3-c, a AFFO por meio da SAF, emitiu, em 04 de maio de 2018, o
Mem. Circ. nº 9/2018-SEI/AFFO3/AFFO/SAF (Doc. SEI 2680454) a todas as Gerências
Regionais, encaminhando planilhas com o levantamento dos pagamentos com incidência de juros e
encargos de mora, para que sejam analisados e encaminhados à Corregedoria em observância à
Orientação AFFO3 nº 03/2017 sobre pagamentos de Multas/Juros/Encargos, disponível no portal
da Agência em - http://portal.anatel.gov.br/intranet/contabilidade.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Conforme informações inseridas na Providência 3, e após análise do Processo SEI
n.º 53500.007914/2018-64 e do Mem. Circ. nº 9/2018-SEI/AFFO3/AFFO/SAF
(Doc. SEI 2680454), verifica-se que foi encaminhado a planilha de levantamento
dos pagamentos com incidência de juros e encargos de mora para análise pelas
Gerências Regionais, entretanto para o atendimento da recomendação é necessário
que a SAF anexe o resultado das análises a serem realizadas com o respectivo
encaminhamento à Corregedoria, conforme o resultado das análises. Após contato
com a área gestora, será consignado o prazo de 30 (trinta dias) para a atualização
das providências. Recomendação em andamento.

08/06/2018

Providência 4
Dando prosseguimento ao atendimento à recomendação do item 7.3 “c” quanto aos pagamentos
com incidência de juros e encargos de moras, a AFFO solicitou às Gerências Regionais-GRs
posicionamento em relação às análises das planilhas encaminhadas pela AFFO3/AFFO/SAF (Doc.
SEI 2788614 e 2791130). Em síntese, todas as GRs estão analisando as informações contidas nas
planilhas. As GRs foram informadas quanto à necessidade de abertura de processo SEI específico
para tratamento das informações, onde serão anexados os documentos que deram suporte às
análises. Neste sentido, algumas GRs solicitaram à GIIB, a digitalização de dossiês de pagamentos
para subsidiar as análises, os quais serão enviados às solicitantes. As Grs Informaram que os
registros mais recentes já foram identificados em algumas unidades e que em relação aos mais
antigos estão buscando obter as informações possíveis. Cada uma das GRs fará um informe que
sintetizará o resultado da análise a ser enviado à Corregedoria juntamente com a respectiva
planilha indicando a situação de cada pagamento. Relação dos processos por GRs: GR01-SP 53504.007208/2018-82; GR02-RJ - 53508.002497/2018-93; GR03-PR - 53516.002459/2018-31;
GR04-MG 53524.003049/2018-17; GR05-RS – 53528.001955/2018-39; GR06-PE 53532.000816/2018-29; GR07 – GO 53542.001414/2018-22; GR08 – BA 53554.001528/2018-33;
GR09 – CE 53560.001167/2018-46; GR10 – PA 53569.001612/2018-98; GR11 - AM
53578.000453/2018-03.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Tendo em vista as informações inseridas na providência 4, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação. Recomendação em
andamento.

30/07/2018

Providência 5
Em reunião realizada pela SAF nos dias 25 e 26/06/2018 com os Gerentes e Coordenadores
Administrativos/Financeiros das GRs, o assunto foi debatido. As GRs apresentaram argumentos
quanto às dificuldades encontradas para realizar as atividades necessárias ao atendimento desta
recomendação. Após a conclusão da discussão, restou definido que o trabalho será realizado de
forma prioritária com base nos exercícios mais recentes e que a AFFO/SAF irá monitorar o
andamento dessa ação.
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Análise da Equipe Auditoria 5
Considerando as informações contidas na providência 5, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação.

Prazo
06/09/2018

Providência 6
Por meio do Informe nº 38/2018/SEI/SAF (SEI nº 3112649), foram consolidadas as informações
acerca das ações coordenadas pela Superintendência de Administração e Finanças (SAF) para o
cumprimento das Recomendações veiculadas no Relatório de Auditoria nº 21/2017/AUD (SEI nº
2066068). Tal instrumento demonstra que a SAF, tanto por meio de sua Gerência de Finanças,
Orçamento e Arrecadação (AFFO), quanto de sua titular ocupante do cargo de Superintendente,
tem participado ativamente da definição das estratégias e da implementação das ações necessárias
ao atendimento desta e de outras Recomendações exaradas pela Auditoria Interna.
Análise da Equipe Auditoria 6
Considerando as informações contidas na Providência 6 e no Informe nº
38/2018/SEI/SAF, parágrafo 3.4, a Auditoria Interna continuará acompanhando a
implementação da recomendação.

Prazo
15/10/2018

Providência 7
Dando prosseguimento às ações desta Superintendência de Administração e Finanças - SAF
quanto ao atendimento às recomendações veiculadas no Relatório de Auditoria nº 21/2017/AUD
(SEI nº 2066068), foi expedido o Mem. Circular nº 16/2018/SEI/SAF, de 21/08/2018 (Doc. SEI nº
3118574), por meio do qual a SAF comunicou à AFFO e às Gerência Regionais o conteúdo das
diretrizes formuladas no Informe nº 38/2018/SEI/SAF (SEI 3112649). Na sequência, por meio do
Mem. nº 97/2018/SEI/SAF (SEI nº 3225577) esta SAF informou à Corregedoria (CRG) as ações
realizada até então, solicitando, caso fosse necessário, a emissão de informações adicionais. Em
resposta, a CRG, por meio do Mem. nº 85/2018/SEI/CRG (SEI n 3258992), expediu informações
complementares quanto ao encaminhamento aquele órgão de processos que tratem de pagamentos
com incidência de juros e encargos de mora. A SAF, por meio do Mem. Circ. nº 23/2018 (SEI nº
3323157), com base nas novas orientações da Corregedoria, enviou à AFFO e às Gerências
Regionais as orientações complementares às anteriormente emitidas, alterando os procedimentos
para análise dos pagamentos com incidência de juros e encargos de mora que ainda não tenham
sido encaminhados àquele órgão.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Considerando a resposta contida da Providência 7 e o teor Memorando-Circular
nº23/2018/SEI/SAF (SEI 3323157) em que a SAF emitiu orientações adicionais à
AFFO e às Gerências Regionais para realizar as análises dos pagamentos com
incidência de juros e multas antes de encaminhá-los à Corregedoria, será conferido
prazo adicional para atendimento da recomendação.

29/11/2018

Providência 8
Conforme orientações contidas nos itens 3.4.5 e seguintes do Informe nº 38/2018/SEI/SAF (SEI nº
3112649), no que se refere ao procedimento para documentação do cumprimento das
Recomendações constantes das alíneas “c” e “d” do Relatório de Auditoria em comento, as GRs
foram instruídas a concluir até o final do exercício pelo menos a análise dos pagamentos com
incidência de juros e encargos de mora realizados entre 2016 e 2018, elaborando Informe
detalhando os achados dessa análise e as providências. Assim, considerando que o prazo ainda não
se esgotou, solicita-se que a recomendação seja mantida em aberto, permanecendo em
acompanhamento por essa AUD. Adicionalmente, cabe informar que as orientações retro
mencionadas foram complementadas por meio do Memorando-Circular nº 23/2018/SEI/SAF (SEI
nº 3323157) especificamente no que tange ao encaminhamento dos pagamentos com incidência de
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juros e encargos de mora que ainda não tenham sido encaminhados àquele órgão, para as
providências julgadas cabíveis, em atendimento ao art. 8º, III, do Decreto nº 6.976/2009.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Considerando as informações constante na Providência 8 e o teor do MemorandoCircular nº 16/2018/SEI/SAF (SEI3118574) e do Memorando-Circular nº
23/2018/SEI/SAF (3323157) a Auditoria Interna continuará acompanhando a
implementação da recomendação.

18/02/2019

Relatório de Auditoria: 21/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
85/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO, AFFO3

Assunto:

Avaliação do Processo Executar Contabilidade

Ítem

7.3

Referência

d

Recomendação (26/01/2018)

Classificação

Juntamente com a AFFO, realize levantamento de todos
os pagamentos com incidência de juros e encargos de
Gestão
mora ocorridos na Anatel Sede, que ainda não tenham
Contábilsido encaminhados à Corregedoria, encaminhando-os ao
Orçamentária
referido Órgão para as providências julgadas cabíveis,
e Finaceira
em atendimento o inciso III do art. 8º do Decreto nº
6.976/2009.
Providência 1

O trabalho de levantamento e análise das informações foi iniciado em outubro de 2017 mas foi
suspenso no final do exercício em razão de necessidade de priorização de atividades com prazos
legais com encerramento em dezembro/2017 e janeiro/2018. As atividades serão retomadas no mês
de fevereiro, com previsão de conclusão em março/2018.
Análise da Equipe Auditoria 1
Tendo em vista a resposta da SAF, constante na providência 1, será conferido
prazo adicional até 30/03/2018 para atendimento da recomendação.

Prazo
30/03/2018

Providência 2
Na reunião realizada no dia 23/02/2018 entre representantes da Coordenação de Contabilidade e da
Auditoria Interna, com objetivo de tratar as recomendações do Relatório de Auditoria nº
21/2017/AUD, foi informado pela Coordenadora de Contabilidade que o tratamento à
recomendação constante do item 7.3 - alíneas “c” e “d” já foi iniciado. Todavia, em função do
envolvimento da área na Prestação de Constas da Anatel, especialmente, no final do mês de março,
não seria possível realizar o levantamento/tratamento das informações requeridas dentro do prazo
definido pela Auditoria. Solicitou-se então a possibilidade de ser concedido o prazo de 60 dias
para o seu atendimento. Atualmente no SAAI consta o prazo de 30/03/2018. Assim, reiteramos o
pleito de que o novo prazo se encerre em 26 de abril de 2018.
Análise da Equipe Auditoria 2
Tendo em vista os argumentos trazidos pela área responsável, conforme
providência 2, a Auditoria Interna consignará novo prazo para que sejam
apresentadas as providências adequadas ao atendimento da recomendação.
Recomendação em andamento.

Prazo
04/05/2018

Providência 3
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Para atendimento a o item 7.3-d, a AFFO realizou levantamento dos pagamentos com incidência
de juros e encargos de mora da Anatel Sede (Doc. SEI 2688197). Após análise das informações os
processos serão encaminhados à Corregedoria em observância. Processo SEI nº
53500.007914/2018-64.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Conforme informações inseridas na Providência 3, e após análise do Processo SEI
n.º 53500.007914/2018-64, verifica-se que foi realizado o levantamento dos
pagamentos com incidência de juros e encargos de mora ocorridos na Anatel Sede,
dos exercícios de 1999 a 2017, entretanto para o atendimento da recomendação é
necessário que a SAF anexe o resultado das análises a serem realizadas com o
respectivo encaminhamento à Corregedoria conforme o resultado da análise. Após
contato com a área gestora, será consignado o prazo de 30 (trinta dias) para a
atualização das providências para o atendimento da recomendação. Recomendação
em andamento.

08/06/2018

Providência 4
Dando prosseguimento ao atendimento à recomendação do item 7.3 “d” quanto aos pagamentos
com incidência de juros e encargos de moras, foi aberto no SEI um processo específico para
tratamento das informações, onde serão anexados os documentos que deram suporte às análises. A
AFFO está analisando as informações levantadas nas planilhas da SEDE (Doc. SEI 2688197) para
verificação da origem de cada pagamento juntamente com a área envolvida e o resultado será
sintetizado em informe a ser anexado ao processo nº 53500.022726/2018-66.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Tendo em vista as informações inseridas na providência 4, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação. Recomendação em
andamento.

30/07/2018

Providência 5
Em reunião realizada pela SAF nos dias 25 e 26/06/2018 com os Gerentes e Coordenadores
Administrativos/Financeiros das GRs, O assunto foi debatido. As GRs apresentaram argumentos
quanto às dificuldades encontradas para realizar as atividades necessárias ao atendimento desta
recomendação. Após a conclusão da discussão, restou definido que o trabalho será realizado de
forma prioritária com base nos exercícios mais recentes e que a AFFO/SAF irá monitorar o
andamento dessa ação. A Sede também realizará suas atividades para atendimento a esta
recomendação em conformidade com a definição da referida reunião dos dias 25 e 26/06/2018.
Análise da Equipe Auditoria 5
Considerando a informação contida na providência 5, a Auditoria Interna
continuará acompanhando a implementação da recomendação.

Prazo
06/09/2018

Providência 6
Por meio do Informe nº 38/2018/SEI/SAF (SEI nº 3112649), foram consolidadas as informações
acerca das ações coordenadas pela Superintendência de Administração e Finanças (SAF) para o
cumprimento das Recomendações veiculadas no Relatório de Auditoria nº 21/2017/AUD (SEI nº
2066068). Tal instrumento demonstra que a SAF, tanto por meio de sua Gerência de Finanças,
Orçamento e Arrecadação (AFFO), quanto de sua titular ocupante do cargo de Superintendente,
tem participado ativamente da definição das estratégias e da implementação das ações necessárias
ao atendimento desta e de outras Recomendações exaradas pela Auditoria Interna.
Análise da Equipe Auditoria 6
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Considerando as informações contidas na Providência 6 e no Informe nº
38/2018/SEI/SAF parágrafos 3.4, será conferido prazo adicional para atendimento
da recomendação. Ressalte-se que a recomendação analisada (item 7.3, d) é no
sentido que a SAF juntamente com a AFFO encaminhe à Corregedoria os
pagamentos com incidência de juros e encargos de mora ocorridos somente na
Anatel Sede.

15/10/2018

Providência 7
Dando prosseguimento às ações desta Superintendência de Administração e Finanças - SAF
quanto ao atendimento às recomendações veiculadas no Relatório de Auditoria nº 21/2017/AUD
(SEI nº 2066068), foi expedido o Mem. Circular nº 16/2018/SEI/SAF, de 21/08/2018 (Doc. SEI nº
3118574), por meio do qual a SAF comunicou à AFFO e às Gerência Regionais o conteúdo das
diretrizes formuladas no Informe nº 38/2018/SEI/SAF (SEI 3112649). Na sequência, por meio do
Mem. nº 97/2018/SEI/SAF (SEI nº 3225577) esta SAF informou à Corregedoria (CRG) as ações
realizada até então, solicitando, caso fosse necessário, a emissão de informações adicionais. Em
resposta, a CRG, por meio do Mem. nº 85/2018/SEI/CRG (SEI n 3258992), expediu informações
complementares quanto ao encaminhamento aquele órgão de processos que tratem de pagamentos
com incidência de juros e encargos de mora. A SAF, por meio do Mem. Circ. nº 23/2018 (SEI nº
3323157), com base nas novas orientações da Corregedoria, enviou à AFFO e às Gerências
Regionais as orientações complementares às anteriormente emitidas, alterando os procedimentos
para análise dos pagamentos com incidência de juros e encargos de mora que ainda não tenham
sido encaminhados àquele órgão.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo

Considerando a resposta contida da Providência 7 e o teor Memorando-Circular
nº23/2018/SEI/SAF (SEI 3323157) em que a SAF emitiu orientações adicionais à
AFFO e às Gerências Regionais para realizar as análises dos pagamentos com
incidência de juros e multas antes de encaminhá-los à Corregedoria, será conferido
prazo adicional para atendimento da recomendação.

26/12/2018

Providência 8
O trabalho de análise das informações passou a observar a orientação contida no documento SEI nº
3323157, contudo, em razão da priorização das atividades para o encerramento do exercício de
2018, faz-se necessária a prorrogação do prazo para a continuidade da referida atividade.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Tendo em vista as informações contidas na Providência 8 será conferido prazo
adicional para implementação da recomendação.

Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE4

Assunto:

Processo Recrutar e Admitir.

Ítem

7.1

Referência

b

01/03/2019

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD

Recomendação (19/02/2018)
Revise a Portaria n.º 937/2010, a fim de estabelecer
critérios como competências e experiências
profissionais para subsidiar decisões de movimentação
de pessoal, visando à melhor adequação do perfil
profissional do servidor às necessidades da
Administração. (§§ 5.60 a 5.103)
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Providência 1
A AFPE já estava trabalhando para substituição da Portaria nº 937. Entretanto, após reuniões
realizadas para tratar do assunto, chegou-se a conclusão que o melhor seria aguardar a mudança de
estrutura, implementação dos processos e o resultado do dimensionamento, para evitar movimentar
pessoas agora e ter que movimentar novamente depois. Portanto, a previsão é que a nova portaria
deve ser editada no momento de implementação do dimensionamento.
Análise da Equipe Auditoria 1
Em que pese a área ter informado que irá aguardar a mudança de estrutura para a
implementação dos processos, não foi informado, e evidenciado, como a pretensa
nova estrutura irá contemplar as medidas recomendadas, ou seja, a área deverá
descrever de forma detalhada de que forma os elementos contidos no processo de
reestruturação convergem para o atendimento da recomendação. Além disso, não
foi informado uma previsão de prazo para a conclusão de tais atividades.
Recomendação em andamento.

Prazo
02/04/2018

Providência 2
Está prevista a mudança de estrutura, a implementação dos processos e o resultado do
dimensionamento, que irá definir um novo quadro de pessoal com base numa metodologia mais
robusta. Tem-se o entendimento de que uma nova portaria deveria ser publicada ao final desse
trabalho, para não gerar expectativas em relação a movimentações antes desse novo quadro estar
aprovado. Dessa forma, evita-se também movimentar pessoas agora e ter que movimentar
novamente depois. Quanto ao prazo, ainda não há previsão, mas estamos trabalhando nisso e
comunicaremos a AUD quando houver esse prazo.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Considerando a manifestação da área, fica estabelecido o prazo de 30 dias para
apresentação de evidências do andamento das ações mencionadas. Recomendação
em andamento.

08/06/2018

Providência 3
O servidor encarregado pelo Projeto de Dimensionamento informou que o projeto envolve uma
série de etapas e está sendo realizado por Macro Processos, a partir daqueles que estão sendo
considerados validados pelo EPP. Atualmente está sendo realizado o dimensionamento dos MPs
Gerir Relações Institucionais e Internacionais e Gerir Controles Internos e Riscos. Apesar do
projeto já ter sido iniciado, o cronograma aguarda aprovação e, ato contínuo, será comunicado à
Auditoria Interna.
Análise da Equipe Auditoria 3
Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento do projeto. Fica estabelecido o prazo de 60 dias para apresentação de
evidências das ações mencionadas. Recomendação em andamento.

Prazo
20/08/2018

Providência 4
O servidor encarregado pelo Projeto de Dimensionamento reitera que o dimensionamento é
realizado após o momento em que um Macro Processo (MP)é considerado validado pelo Escritório
de Projetos e Processos (EPP). Assim, o cronograma do dimensionamento depende do cronograma
de mapeamento dos processos. Neste sentido, considerando a validação MP Gerir Relações
Institucionais e Internacionais, Controles Internos e Riscos e Gerir Inteligência Institucional, deuse início ao respectivo dimensionamento. Conforme cronograma, os próximos MP a serem
analisados são Gerir Planejamento e Gerir Regulamentação.
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Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna continuará
acompanhando o andamento do projeto. Voltamos a enfatizar a necessidade de que
sejam apresentadas evidências das ações mencionadas nas providências, o que não
tem ocorrido. Recomendação em andamento.

14/11/2018

Providência 5
Inicialmente cabe informar que a proposta de Plano Tático para o biênio 2019-2020 em fase de
análise pelo Conselho Diretor prevê, dentre as iniciativas, o Dimensionamento de Pessoal.
Ademais, foi realizada reunião com o CD, tendo sido apresentado um cronograma com previsão de
conclusão das atividades em dezembro de 2019, a depender do cumprimento, pelo EPP, das datas
previstas de entrega dos processos (SEI 53500.042351/2018-51). Por fim, os seguintes processos
já forma objeto de reuniões para levantamento de informações: 1. Macroprocessso: Gerir Relações
Institucionais e Internacionais 1.1. Processo: Gerir Relações Institucionais e Internacionais 1.1.1.
Subprocesso: Responder Demandas Institucionais 1.1.2. Subprocesso: Atualizar Base de
Responsáveis 1.2. Processo: Aprimorar Relacionamento Institucional 1.2.1. Subprocesso:
Acompanhar Legislativo 1.2.2. Subprocesso: Gerir Representação Institucional 1.3. Processo:
Gerir Representação Internacional 1.3.1. Subprocesso: Coordenar Reuniões
Bilaterais/Multilateráis 1.3.2. Subprocesso: Gerir Representação Institucional Internacional 1.3.3.
Subprocesso: Representar Brasil em Organismos Internacionais (CBCs) 1.3.4. Subprocesso:
Formalizar Memorando de Entendimento Internacional 1.3.5. Subprocesso: Aprovar Ajuste
Complementar a Acordo de Cooperação Técnica internacional 1.3.6. Subprocesso: Executar
Processo de Contratação Via Organismo Internacional 2. Macroprocessso: Gerir Controles e
Riscos 2.1. Processo: Gerir Processos 2.1.1. Subprocesso: Gerir Processos 2.1.2. Subprocesso:
Mapear Processo 2.1.3. Subprocesso: Monitorar Processo 2.1.4. Subprocesso: Aplicar Melhoria de
Processo 2.2. Processo: Gerir Projeto 2.2.1. Subprocesso: Gerir Projeto 2.2.2. Subprocesso:
Monitorar Desempenho de projeto Estratégico 2.3. Processo: Administrar Auditoria Interna 2.4.
Processo: Investigar Irregularidades e orientar Conduta 2.5. Processo: Realizar Gestão Executiva
2.5.1. Subprocesso: Realizar Coordenação 2.6. Processo: Realizar Acompanhamento dos
Processos Decisórios 2.6.1. Subprocesso: Realizar Acompanhamento dos Processos Decisórios
2.7. Processo: Gerir Riscos 2.7.1. Subprocesso: Gerir Riscos 2.7.2. Subprocesso: Estabelecer
Contexto 2.7.3. Subprocesso: Avaliar Riscos 2.7.4. Subprocesso: Tratar Riscos 2.8. Processo:
Analisar Criticamente a Atuação da Agência 2.8.1. Subprocesso: Analisar Criticamente a Atuação
da Agência 2.8.2. Subprocesso: Analisar Manifestações da Sociedade quanto a atuação da Agência
2.8.3. Subprocesso: Avaliar serviços prestados pela Anatel 2.8.4. Subprocesso: Realizar Análise
Crítica de processos decisórios 2.8.5. Subprocesso: Realizar Análise Crítica por meio de
indicadores 3. Macroprocessso: Gerir planejamento 3.1. Processo: Elaborar Planejamento 3.1.1.
Subprocesso: Elaborar Planejamento Tático 3.1.2. Subprocesso: Elaborar Planejamento
operacional 4. Macroprocessso: Gerir Inteligência Institucional 4.1. Processo: Coletar Insumos de
inteligência 4.1.1. Subprocesso: Coletar Insumos de inteligência 4.2. Processo: Elaborar e
Disseminar Produtos de Inteligência 4.2.1. Subprocesso: Elaborar e Disseminar Produtos de
Inteligência 4.2.2. Subprocesso: Realizar escuta 4.3. Processo: Avaliar Inteligência 4.3.1.
Subprocesso: Avaliar Inteligência
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna continuará
acompanhando o andamento do projeto. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

14/02/2019

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD

SAF, AFPE, AFPE4
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Assunto:
Ítem

7.1

Processo Recrutar e Admitir.
Referência

d

Recomendação (19/02/2018)
Emita documento legal baseado em estudos que defina
formalmente o dimensionamento de pessoal necessário
ou autorizado para as unidades organizacionais da
Anatel. (§§ 5.105 a 5.129)

Classificação
Recrutar e
Admitir

Providência 1
Essa necessidade foi identificada há algum tempo, sendo inclusive objeto de contratação de
consultoria para a realização do trabalho de dimensionamento. Esse foi embasado nos novos
processos, mapeados pela consultoria, já considerando a nova estrutura proposta pela referida
empresa. Entretanto, a estrutura de processos e a estrutura organizacional estão sendo revistas no
âmbito da SUE. Portanto, com base na metodologia utilizada, apenas após a definição dos
processos e da nova estrutura será possível concluir o dimensionamento de pessoal. Neste sentido,
é necessário aguardar a definição da estrutura e dos processos para finalizar o dimensionamento.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Em que pese a área ter informado que irá aguardar a mudança de estrutura, não
restou demonstrado a forma como a proposta do novo macroprocesso irá se alinhar
à recomendação. A área deverá informa, de forma detalhada, as características de
convergência das duas ações. Além disso, não foi informado uma previsão de
prazo para a conclusão de tais atividades. Recomendação em andamento.

02/04/2018

Providência 2
A ação de dimensionamento está prevista e ela resultará num novo quadro de pessoal. No
momento, não é possível prever uma data para conclusão, pois é uma ação extremamente
complexa e que depende de várias ações sendo executadas por outras áreas como pré-requisitos,
bem como de decisões da própria Agência que ainda serão tomadas. Para dimensionar é necessário
saber qual trabalho é realizado (Processo) e onde as pessoas realizarão o trabalho (Estrutura).
Estamos trabalhando com essas áreas para trazer uma previsão mais assertiva, e assim que um
cronograma for aprovado iremos comunicar a Auditoria.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Considerando a manifestação da área, fica estabelecido o prazo de 30 dias para
apresentação de evidências do andamento das ações mencionadas. Recomendação
em andamento.

08/06/2018

Providência 3
O servidor encarregado pelo Projeto de Dimensionamento informou que o projeto envolve uma
série de etapas e está sendo realizado por Macro Processos, a partir daqueles que estão sendo
considerados validados pelo EPP. Atualmente está sendo realizado o dimensionamento dos MPs
Gerir Relações Institucionais e Internacionais e Gerir Controles Internos e Riscos. Apesar do
projeto já ter sido iniciado, o cronograma aguarda aprovação e, ato contínuo, será comunicado à
Auditoria Interna.
Análise da Equipe Auditoria 3
Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento do projeto. Fica estabelecido o prazo de 60 dias para apresentação de
evidências das ações mencionadas. Recomendação em andamento.

Prazo
20/08/2018

Providência 4
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O servidor encarregado pelo Projeto de Dimensionamento reitera que o dimensionamento é
realizado após o momento em que um Macro Processo (MP)é considerado validado pelo Escritório
de Projetos e Processos (EPP). Assim, o cronograma do dimensionamento depende do cronograma
de mapeamento dos processos. Neste sentido, considerando a validação MP Gerir Relações
Institucionais e Internacionais, Controles Internos e Riscos e Gerir Inteligência Institucional, deuse início ao respectivo dimensionamento. Conforme cronograma, os próximos MP a serem
analisados são Gerir Planejamento e Gerir Regulamentação.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna continuará
acompanhando o andamento do projeto. Voltamos a enfatizar a necessidade de que
sejam apresentadas evidências das ações mencionadas nas providências, o que não
tem ocorrido. Recomendação em andamento.

14/11/2018

Providência 5
Inicialmente cabe informar que a proposta de Plano Tático para o biênio 2019-2020 em fase de
análise pelo Conselho Diretor prevê, dentre as iniciativas, o Dimensionamento de Pessoal.
Ademais, foi realizada reunião com o CD, tendo sido apresentado um cronograma com previsão de
conclusão das atividades em dezembro de 2019, a depender do cumprimento, pelo EPP, das datas
previstas de entrega dos processos (SEI 53500.042351/2018-51). Por fim, os seguintes processos
já forma objeto de reuniões para levantamento de informações: 1. Macroprocessso: Gerir Relações
Institucionais e Internacionais 1.1. Processo: Gerir Relações Institucionais e Internacionais 1.1.1.
Subprocesso: Responder Demandas Institucionais 1.1.2. Subprocesso: Atualizar Base de
Responsáveis 1.2. Processo: Aprimorar Relacionamento Institucional 1.2.1. Subprocesso:
Acompanhar Legislativo 1.2.2. Subprocesso: Gerir Representação Institucional 1.3. Processo:
Gerir Representação Internacional 1.3.1. Subprocesso: Coordenar Reuniões
Bilaterais/Multilateráis 1.3.2. Subprocesso: Gerir Representação Institucional Internacional 1.3.3.
Subprocesso: Representar Brasil em Organismos Internacionais (CBCs) 1.3.4. Subprocesso:
Formalizar Memorando de Entendimento Internacional 1.3.5. Subprocesso: Aprovar Ajuste
Complementar a Acordo de Cooperação Técnica internacional 1.3.6. Subprocesso: Executar
Processo de Contratação Via Organismo Internacional 2. Macroprocessso: Gerir Controles e
Riscos 2.1. Processo: Gerir Processos 2.1.1. Subprocesso: Gerir Processos 2.1.2. Subprocesso:
Mapear Processo 2.1.3. Subprocesso: Monitorar Processo 2.1.4. Subprocesso: Aplicar Melhoria de
Processo 2.2. Processo: Gerir Projeto 2.2.1. Subprocesso: Gerir Projeto 2.2.2. Subprocesso:
Monitorar Desempenho de projeto Estratégico 2.3. Processo: Administrar Auditoria Interna 2.4.
Processo: Investigar Irregularidades e orientar Conduta 2.5. Processo: Realizar Gestão Executiva
2.5.1. Subprocesso: Realizar Coordenação 2.6. Processo: Realizar Acompanhamento dos
Processos Decisórios 2.6.1. Subprocesso: Realizar Acompanhamento dos Processos Decisórios
2.7. Processo: Gerir Riscos 2.7.1. Subprocesso: Gerir Riscos 2.7.2. Subprocesso: Estabelecer
Contexto 2.7.3. Subprocesso: Avaliar Riscos 2.7.4. Subprocesso: Tratar Riscos 2.8. Processo:
Analisar Criticamente a Atuação da Agência 2.8.1. Subprocesso: Analisar Criticamente a Atuação
da Agência 2.8.2. Subprocesso: Analisar Manifestações da Sociedade quanto a atuação da Agência
2.8.3. Subprocesso: Avaliar serviços prestados pela Anatel 2.8.4. Subprocesso: Realizar Análise
Crítica de processos decisórios 2.8.5. Subprocesso: Realizar Análise Crítica por meio de
indicadores 3. Macroprocessso: Gerir planejamento 3.1. Processo: Elaborar Planejamento 3.1.1.
Subprocesso: Elaborar Planejamento Tático 3.1.2. Subprocesso: Elaborar Planejamento
operacional 4. Macroprocessso: Gerir Inteligência Institucional 4.1. Processo: Coletar Insumos de
inteligência 4.1.1. Subprocesso: Coletar Insumos de inteligência 4.2. Processo: Elaborar e
Disseminar Produtos de Inteligência 4.2.1. Subprocesso: Elaborar e Disseminar Produtos de
Inteligência 4.2.2. Subprocesso: Realizar escuta 4.3. Processo: Avaliar Inteligência 4.3.1.
Subprocesso: Avaliar Inteligência
Análise da Equipe Auditoria 5
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Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna continuará
acompanhando o andamento do projeto. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE4

Assunto:

Processo Recrutar e Admitir.

Ítem

7.1

14/02/2019

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD

Referência

Recomendação (19/02/2018)

Classificação

h

Estabeleça processo de monitoramento da eficácia, para
a Agência, dos processos seletivos realizados,
considerando fatores críticos e os riscos identificados, e
dê conhecimento dos dados obtidos à alta administração
periodicamente. (§§ 5.159 a 5.224)

Recrutar e
Admitir

Providência 1
Primeiramente, cabe à AFPE salientar que o processo seletivo tem sido amplamente reconhecido
como uma boa prática de gestão pelos mais variados atores. Ampla pesquisa, aplicada entre os dias
13 e 19 de outubro de 2017, a respeito dos processos seletivos realizados no período de 2015 a
2017, disponibilizada para todos os demandantes, selecionados e não selecionados, trouxe os
seguintes resultados: • 100% dos demandantes afirmaram que “O servidor selecionado tem
atendido às suas expectativas.”; • 95% dos selecionados acreditam estar atendendo às expectativas
relativas ao cargo para o qual foram selecionados; • 100% dos demandantes realizariam outro
processo seletivo; • 95% dos selecionados participariam de outro processo seletivo; • 75% dos não
selecionados participariam de outro processo seletivo; Além disso, esse processo vem crescendo e
se desenvolvendo nos últimos anos. A grande quantidade de seleções realizadas demonstra essa
evolução e os resultados positivos. Os resultados da pesquisa foram disponibilizados para a alta
administração e para todos os servidores.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Apesar das boas práticas apontadas, a área deverá estabelecer o monitoramento
contínuo do processo, fato este que pressupõe que tal análise se dê periodicamente,
conforme prazos e requisitos definidos pelo gestor. Recomendação em andamento.

06/04/2018

Providência 2
Em atendimento ao solicitado pela auditoria, aplicaremos novamente a pesquisa em outubro de
2018, de forma a estabelecer um monitoramento contínuo do processo.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Considerando que a área informou que uma nova pesquisa de monitoramento da
eficácia dos processos seletivos será realizada em outubro de 2018, será conferido
novo prazo para avaliação das providências adotadas para atendimento da
recomendação. Recomendação em andamento.

09/07/2018

Providência 3
A pesquisa será aplicada novamente em outubro de 2018. Entendemos que o acompanhamento
devas ser realizado somente após essa data, quando teremos novas informações.
Análise da Equipe Auditoria 3
Considerando que a área informou que uma nova pesquisa de monitoramento da
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eficácia dos processos seletivos será realizada em outubro de 2018, será conferido
novo prazo para avaliação das providências adotadas para atendimento da
recomendação. Recomendação em andamento.
Providência 4
Reiteramos a intenção de realizar a pesquisa novamente em outubro de 2018.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

Considerando que a área informou que uma nova pesquisa de monitoramento da
eficácia dos processos seletivos será realizada em outubro de 2018, será conferido
novo prazo para avaliação das providências adotadas para atendimento da
recomendação. Recomendação em andamento.

14/11/2018

Providência 5
Apesar do planejamento para realização da pesquisa em outubro de 2018, em virtude de alteração,
pela TI, do sistema Moodle, não foi possível localizar a base necessária para a realização da
pesquisa, condição indispensável para garantir que a nova pesquisa seja realizada com os mesmos
parâmetros. Como ainda não há previsão de data para retorno da funcionalidade para a produção,
solicitamos prazo adicional para atendimento da Recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 5

Prazo

Recomendação em andamento. O prazo foi prorrogado, conforme solicitação.

Relatório de Auditoria: 20/2017/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE4

Assunto:

Processo Recrutar e Admitir.

Ítem

7.2

18/01/2019

Memorando de Referência:
Memorando nº 90/2017/SEI/AUD

Referência

Recomendação (19/02/2018)

Classificação

a

Estabeleça mecanismos de monitoramento dos controles
internos do Processo Recrutar e Admitir, especialmente
em virtude de sua inter-relação com outros processos
organizacionais, possibilitando a identificação de riscos
que afetem seus objetivos e a avaliação do desempenho
da gestão, devendo-se comunicar os dados relevantes
acerca de seu desempenho à estrutura de governança
apropriada. (§§ 5.338 a 5.367)

Recrutar e
Admitir

Providência 1
A providência já está prevista na implantação do Macroprocesso Gerir Pessoas, coordenado pela
SUE, cujo cronograma está atualmente em discussão.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

A informação sobre a implantação conforme o Macroprocesso Gerir Pessoas
deverá ser complementada. Para que a Auditoria Interna possa analisar a aderência
do macroprocesso à recomendação a área deverá apresentar os pontos de
convergência de ambos, de forma detalhada, com a indicação de prazos definidos
para a implantação de cada etapa ou do macroprocesso em sua totalidade.
Recomendação em andamento.

04/05/2018
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Providência 2
Prezados, considerando o volume de demandas na AFPE4, todas com prazo, solicitamos
prorrogação do prazo de resposta para o dia 04/07/2018.
Análise da Equipe Auditoria 2
Conforme solicitação da área auditada, em virtude do volume de demandas na
AFPE4, o prazo para atendimento da recomendação será prorrogado até o dia
04/07/2018. Recomendação em andamento.

Prazo
04/07/2018

Providência 3
De acordo com o Plano de Gerenciamento do Projeto estabelecido pela SUE, o macroprocesso
Gerir Pessoas tem previsão de implantação até o final de 2018. Nesse sentido, estão sendo
realizadas reuniões com o referido Escritório para mapeamento dos subprocessos, inclusive quanto
ao Recrutar e Admitir.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

A Auditoria Interna analisou o processo SEI nº 53500.003043/2018-18 e o Plano
de Gerenciamento de Projeto (SEI nº 2356389) que trata da implantação do
Macroprocesso Gerir Pessoas. Verificou-se a previsão de término para 21/12/2018,
conforme mencionado na Providência 3 pela área. Diante disso, será conferido
novo prazo de 2 meses para avaliação das providências adotadas para atendimento
da recomendação e fica reforçada a recomendação para que, na implantação do
referido macroprocesso, mecanismos de monitoramento dos controles internos
sejam estabelecidos. Recomendação em andamento.

04/09/2018

Providência 4
Conforme relatado na Providência 3 e de acordo com os registros constantes do processo nº
53500.003043/2018-18, ainda se encontram em andamento as reuniões com o Escritório de
Projetos e Processos para mapeamento dos subprocessos da área, inclusive quanto ao Recrutar e
Admitir.
Análise da Equipe Auditoria 4
A Auditoria Interna continuará o acompanhamento da recomendação.
Recomendação em andamento.

Prazo
14/11/2018

Providência 5
Conforme relatado nas Providências anteriores e de acordo com os registros constantes do
processo nº 53500.003043/2018-18, encontram-se em andamento as reuniões com o EPP para
mapeamento dos Processos da AFPE, inclusive quanto ao Recrutar e Admitir. Ultrapassada a fase
de fluxos, deu-se início à fase de elaboração das fichas, atividade minuciosa e que, portanto,
demanda mais tempo para elaboração. Ademais, como já ressaltado pela SUE à AUD, nos termos
do Informe nº 38/2018/SEI/SUE (SEI nº 3263666), “a Implantação de Macroprocessos é atividade
complexa e de grande abrangência. Esse empreendimento exigiu simultaneamente a constituição
de equipe de servidores e a sua capacitação, o desenvolvimento de novos instrumentos de gestão e
a disseminação de uma cultura de gestão de processos. É inegável os percalços durante sua
execução, explicando-se assim o fato de alguns dos projetos estarem em desacordo ao cronograma
aprovado no Plano Operacional (Tático) 2018”. Assim, solicita-se que a Recomendação seja
mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 5
A Auditoria Interna continuará o acompanhamento da recomendação.
Recomendação em andamento.
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Relatório de Auditoria: 25/2017/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
97/2017/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFIS

Assunto:

Avaliação do Processo Administrar Contratos.

Ítem

7.2

Referência

Recomendação (02/02/2018)

Classificação

a

À Superintendência de Administração e Finanças - SAF
que, com base no previsto no inciso IV do art. 162 do
Regimento Interno, implemente e coordene
procedimento com o objetivo de acompanhar,
preventiva e periodicamente, as necessidades de
manutenção de infraestrutura e instalações de todos os
imóveis da Anatel, estabelecendo um canal de
comunicação eficiente entre os responsáveis.

Administrar
Contratos

Providência 1
As necessidades de manutenção de infraestrutura e instalações de todos os imóveis da Anatel
foram tratadas pela Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional (AFIS) por meio
do processo 53500.028529/2016-99, que resultou na emissão de estudo devidamente registrado no
Informe nº 4/2017/SEI/AFIS/SAF (SEI nº 1248194). O estudo apontou para a necessidade de um
planejamento que possibilitasse ações globais para os problemas de infraestrutura nas unidades da
Agência e indicou a necessidade do aporte de investimentos volumosos para tratamento das
demandas de infraestrutura das unidades da Anatel do Brasil. O estudo ressaltou ainda a
necessidade da realização de avaliações sobre o custo/benefício dos investimentos estimados,
incluindo a compatibilidade entre a estrutura das unidades com a quantidade de servidores que
ocupam a edificação e a exequibilidade de adoção de soluções alternativas, como a permuta de
imóveis, tratada no processo 53500.064606/2017-55. A estratégia a ser adotada pela AFIS para
contornar suas limitações de recursos humanos e dar atendimento às necessidades de manutenção
de infraestrutura e instalações consistiu basicamente na execução de duas etapas consecutivas e
interdependentes: a primeira, para contratação da elaboração de projetos executivos, laudos
técnicos e orçamentos, que está sendo conduzida por meio do processo 53500.076241/2017-10; e a
segunda, para contratação efetiva das obras, com base no trabalho realizado na primeira. O canal
de comunicação estabelecido para tratar das necessidades de manutenção de infraestrutura e
instalações dos imóveis entre os responsáveis tem sido através do próprio Gerente de
Infraestrutura, Serviços e Segurança Institucional ou sua equipe, ou por meio da tramitação de
processos eletrônicos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Solicita-se que a Auditoria
Interna da Anatel avalie a possibilidade de considerar a demanda como atendida.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Em que pese as ações adotadas pela área gestora serem relevantes e necessárias,
estas já tinham sido identificadas pela Equipe de Auditoria no decorrer do trabalho
de auditoria. Já a mensagem eletrônica encaminhada à Auditoria Interna em
20/2/2018, em complemento a resposta deste item (anexada ao SAAI), que contém
um ciclo contínuo de levantamento de problemas de infraestrutura, também não
atende a recomendação. Dessa forma, a recomendação emitida foi no sentido de se
implementar procedimento formal de gestão que estabeleça uma rotina para
identificar as necessidades de manutenção de infraestrutura e instalações de todos
os imóveis da Anatel. Pretende-se, com tal medida, minimizar possível perda de
histórico das necessidades de manutenção a serem realizadas e para que todos os
interessados, incluindo alta administração da Anatel, tenham conhecimento dos

23/03/2018
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problemas de infraestrutura. Assim, após contato telefônico com a área gestora
para maiores esclarecimentos, a Auditoria Interna continuará acompanhando a
implementação da recomendação. Recomendação em andamento.
Providência 2
Com o intuito de estabelecer um procedimento formal de acompanhamento e controle das
necessidades de manutenção de infraestrutura e instalações dos imóveis da Anatel, foi solicitada a
criação de um tipo de processo no SEI com o fim específico de agrupar todas as demandas que
tenham essa mesma finalidade. Após a criação do novo tipo de Processo no SEI, será enviado um
Memorando Circular a todas as Gerências Regionais e Unidades Operacionais com a finalidade de
instruir a forma de abertura de processo e as condições para tal, possibilitando controle das
demandas, consulta de histórico das solicitações. Esta gerência está aguardando a criação do tipo
específico de processo no SEI e, portanto solicita que a recomendação continue como em
andamento.
Análise da Equipe Auditoria 2
Conforme solicitação da área gestora, a Auditoria Interna continuará o
acompanhamento das providências para o atendimento da recomendação.
Recomendação em andamento.

Prazo
04/05/2018

Providência 3
Dando continuidade ao atendimento da demanda feita pela a Auditoria, foi criado no SEI o tipo de
Processo: “infraestrutura: Conservação e Manutenção Predial”. Adicionalmente, com o intuito de
melhorar o controle das demandas de infraestrutura de toda a Anatel, a AFIS criou um formulário
para preenchimento com a categorização do tipo de manutenção necessária e solicitou para que
este formulário fosse disponibilizado no SEI. Neste momento o formulário ainda não
disponibilizado no SEI e, quando estiver disponível esta Gerência encaminhará um Memorando –
Circular para todas as unidades descentralizadas da Anatel com as instruções de preenchimento de
suas demandas. Por essa razão, esta área Gestora sugere que a recomendação continue em
andamento por mais 30 dias.
Análise da Equipe Auditoria 3
Conforme solicitação da área gestora, a Auditoria Interna continuará o
acompanhamento das providências para o atendimento da recomendação.
Recomendação em andamento.

Prazo
08/06/2018

Providência 4
Com o objetivo de acompanhar, preventiva e periodicamente, as necessidades de manutenção de
infraestrutura e instalações de todos os imóveis da Anatel, e dessa maneira estabelecer um canal de
comunicação e controle eficiente entre esta Gerência e as Unidades descentralizadas, foi criado o
formulário “infraestrutura: Conservação e Manutenção Predial”. A intenção é que todo ano as
Unidades Descentralizadas preencham esse formulário até o dia 31 de janeiro do ano vigente,
devendo ser prestadas informações relacionadas a todas as atividades e planejamentos afetos ao
tema em questão nos últimos doze meses. Mediante solicitação da AFIS, a área de Tecnologia da
Informação da Anatel criou este formulário e nos enviou para uma primeira análise. Após a
realização de alguns ajustes e modificações reencaminhamos o formulário para a área de TI e
estamos aguardando o documento final a ser inserido No SEI. Destaco que estamos na última
etapa de implantação desse controle, tendo em vista que o processo do memorando já foi criado
(53500.015522/2018-79), bem como o memorando circular (SEI 2654307), ficando esta Gerência
no aguardo da publicação do documento no SEI para envio do memorando circular junto a todas as
unidades descentralizadas .
Análise da Equipe Auditoria 4
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Conforme conteúdo da providência 4 inserido pela área gestora, a Auditoria
Interna continuará o acompanhamento das providências para o atendimento da
recomendação. Entretanto, deve-se ressaltar que a criação do formulário por si só
não contemplará o contido na recomendação, sendo necessário o estabelecimento
de procedimento/metodologia para monitorar e acompanhar o encaminhamento do
referido formulário pelas Gerências Regionais. Recomendação em andamento.

30/07/2018

Providência 5
Conforme informado na Providência anterior, após a criação do formulário “infraestrutura:
Conservação e Manutenção Predial”, foram realizadas algumas alterações e logo em seguida o
documento foi reencaminhado para formatação final e consequente publicação do formulário no
SEI. Em virtude das demandas existentes na SGI, até o momento não foi possível a realização dos
ajustes finais no formulário, porém ressaltamos que estamos somente no aguardo desse formulário
para conscientização das Unidades Descentralizadas (vide e-mails anexo). Assim, solicita-se prazo
para cumprimento da Recomendação em comento. Adicionalmente, considerando a ressalva da
AUD na análise da providência anterior (Análise AUD 4) cabe destacar que a SAF/AFIS pretende,
de posse das informações anualmente encaminhadas pelas GRs e UOs, monitorar a situação de
cada unidade no tocante a necessidade ou não de eventuais manutenções ou reformas. Desse modo
será possível o acompanhamento periódico das necessidades de manutenção de infraestrutura e
instalações de todos os imóveis da Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 5
De acordo com as informações inseridas na Providência 5, a Auditoria Interna
continuará o acompanhamento das providências para o atendimento da
recomendação. Recomendação em andamento.

Prazo
10/09/2018

Providência 6
Informamos que o formulário “infraestrutura: Conservação e Manutenção Predial” ainda não foi
disponibilizado no SEI pela SGI e desta forma a recomendação da Auditoria ainda não foi
atendida. Cabe ressaltar que conforme já mencionado nas providências anteriores, a SAF/AFIS
pretende, de posse das informações anualmente encaminhadas pelas GRs e UOs, monitorar a
situação de cada unidade no tocante a necessidade ou não de eventuais manutenções ou reformas.
Desse modo será possível o acompanhamento periódico das necessidades de manutenção de
infraestrutura e instalações de todos os imóveis da Anatel. Por ainda não estar disponível o
formulário no SEI, solicita-se que haja dilação no prazo para a resolução da questão e que a
recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 6
Conforme informações inseridas na Providência 6, a Auditoria Interna continuará
acompanhando os procedimentos para atendimento da recomendação.

Prazo
15/10/2018

Providência 7
Em atendimento a essa recomendação veiculada no Relatório de Auditoria nº 25/2017/AUD, a
Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança institucional (AFIS) tem trabalhado em conjunto
com a Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI) na elaboração de um Formulário
“Infraestrutura: Conservação e Manutenção Predial”, conforme descrito no informe (SEIHM nº
0077528). Foram realizadas as últimas adequações no formulário durante o período de 02 a 11 de
outubro de 2018, sendo necessária apenas sua publicação no SEI pela SGI. Assim, solicita-se que
haja dilação no prazo para a resolução da questão e que a recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 7

Prazo
30/11/2018

Considerando as informações constantes na Providência 7 e o conteúdo do Informe
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SEIHM 0077528, a Auditoria Interna continuará acompanhando os procedimentos
para implementação da recomendação.
Providência 8
A Gerência de Infraestrutura, Serviços e Segurança e Institucional (AFIS) informa que o
Formulário de Demanda de Infraestrutura AFIS foi aberto no SEI produção, conforme pode se
conferir no Doc. SEI nº 3551037. Com o intuito divulgar o procedimento formal de
acompanhamento e controle das necessidades de manutenção de infraestrutura e instalações dos
imóveis da Anatel em todo o Brasil foi aberto o Processo nº 53500.015522/2018-79. A
Superintendente de Administração e Finanças (SAF) fará a divulgação do novo procedimento via
memorando-circular (SEI nº 2654307) que está em revisão na Assessoria da SAF. Por ainda não
ter concluído o novo procedimento esta área pede que a recomendação seja mantida em aberto.
Análise da Equipe Auditoria 8

Prazo

Considerando as informações constantes na Providência 8 será conferido prazo
adicional para implementação da recomendação.

Relatório de Auditoria: 9/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando Circular n.º
39/2018/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFCA

Assunto:

Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos.

Ítem

7.1

Referência

a

30/01/2019

Recomendação (30/07/2018)
Adote medidas com o objetivo de formalizar os prazos
médios para cada etapa dos processos de contratações,
estabelecendo procedimentos para acompanhar seu
tempo real de execução e para mitigar os riscos de
eventuais atrasos das etapas, divulgando os
procedimentos a todas as Gerências Regionais (5.8.1).

Classificação
Adquirir
Bens e
Serviços e
Gerir
Contratos

Providência 1
Inicialmente vale mencionar que incontáveis variáveis podem interferir no curso de um processo
de contratação, refletindo em seu prazo de duração. Um exemplo factível tem sido a demora na
elaboração de um Termo de Referência em razão das especificidades técnicas do objeto, que
requerem análise, avaliação e descrição que extrapolam o prazo médio de duração. Considerando
que a Instrução Normativa nº 05/2017 trouxe uma série de inovações na fase de planejamento da
contratação, como a criação de novas etapas e participação de novos atores, esta Gerência de
Aquisições e Contratos entendeu oportuna a revisão dos prazos estimados para as fases de seus
processos de contratação. Com esse intuito, pretende-se trabalhar com prazos médios mais
fidedignos, razão pela qual o exercício de 2018 servirá como parâmetro para a revisão pretendida.
Nesse sentido, foi adotada a sistemática de uso de Pontos de Controle do SEI, utilizado desde o
primeiro semestre de 2018, para acompanhar o fluxo dos processos de contratação, possibilitando
assim, além do acompanhamento da execução do orçamento de 2018, o mapeamento e a
mensuração dos prazos reais de andamento processual. Para tanto, aqueles Pontos de Controle
referentes às novas contratações foram reavaliados de forma conjunta entre a SAF e os AFs das
unidades descentralizadas, e sua correta utilização tem sido constantemente difundida na sede e
nas Gerências Regionais. O uso desse mecanismo de controle encontra-se em processo avançado
de implementação, uma vez que a maioria dos processos já se encontra com os pontos de controle
atualizados a cada trâmite processual, com acompanhamento e divulgação semanal. Importante
ressaltar que os prazos médios que serão divulgados por esta Gerência quando da finalização da
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análise dos dados serão prazos estimados de duração, e não prazos fixos e irrevogáveis, dado que o
tratamento dos processos não se dá de forma homogênea. Os prazos médios até então
disponibilizados na página http://integra/SAF/SitePages/AFCA_Aquisicoes_Prazos.aspx foram
retirados e substituídos por informação sobre o trabalho de estimativa de prazos que está sendo
realizado. Assim que tais prazos forem estimados serão divulgados neste mesmo endereço e
também por meio de Memorando-Circular.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

20/09/2018

Providência 2
Conforme mencionado por meio da Providência 1, a revisão dos prazos estimados para as fases de
seus processos de contratação está em andamento, sendo que os prazos observados no exercício de
2018, assim como a sistemática de uso de Pontos de Controle do SEI, servirão como parâmetros
para a revisão pretendida. Sendo assim, prevê-se que o atendimento à Recomendação em análise
só será viável no próximo exercício, visto ser necessário um período para que a AFCA consolide
os prazos praticados em 2018, analise os dados relativos aos Pontos de Controle SEI e divulgue os
prazos médios para cada etapa dos processos de contratações, estabelecendo procedimentos para
acompanhar seu tempo real de execução e para mitigar eventuais atrasos das etapas, divulgando os
procedimentos a todas as Gerências Regionais.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A Auditoria Interna continuará o acompanhamento da recomendação.
Recomendação em andamento.

14/11/2018

Providência 3
Conforme mencionado na Providência 2, mantem-se o entendimento de que o atendimento à
Recomendação só será viável no próximo exercício, visto ser necessário um período para que a
AFCA consolide os prazos praticados em 2018, analise os dados relativos aos Pontos de Controle
SEI e divulgue os prazos médios para cada etapa dos processos de contratações, estabelecendo
procedimentos para acompanhar seu tempo real de execução e para mitigar eventuais atrasos das
etapas, divulgando os procedimentos a todas as Gerências Regionais.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

A Auditoria Interna continuará o acompanhamento da recomendação.
Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 9/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando Circular n.º
39/2018/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFCA

Assunto:

Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos.

Ítem

7.1

Referência

b

14/02/2019

Recomendação (30/07/2018)
Ao realizar a análise de riscos inclua metodologia
considerando o potencial para fraude nos processos
Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos apontando
as medidas de tratamento e de reação ao referido risco
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Contratos

(5.16.1).
Providência 1

Inicialmente, é de grande relevância informar que, tendo sido o “Referencial de Combate a Fraude
e Corrupção-2017/TCU” elaborado para uso de servidores de entidades e órgãos públicos de
qualquer hierarquia na organização, “desde recém-empossados até da alta administração, uma vez
que o combate à fraude e à corrupção é dever de todos que se ocupam da administração pública”,
os servidores lotados na Gerência de Aquisição e Contratos têm ciência da existência de tal
material orientativo e nele balizam suas atividades. No entanto, em que pese estar pendente uma
abordagem formal e clara acerca deste risco no processo de planejamento das contratações,
considera-se que a atividade de aquisições e contratações, por sua natureza e devido à quantidade
de controles internos impostos pelas legislações afetas a este processo, pela segregação de funções
entre diversos servidores, não viabilizam os fatores de oportunidade, incentivo e racionalização,
considerados tripé do referido evento de risco. Cabe informar que não há menção a risco de
fraude/corrupção nos documentos de Mapa de Riscos e Análise de riscos elaborados na fase de
planejamento das contratações, em atenção às Instruções Normativas nº 5/2017 e 4/2014, visto que
tais documentos têm por finalidade avaliar os impactos e tratamento de riscos relacionados ao caso
concreto da contratação, tais como risco de descontinuidade na prestação de serviços, atraso na
instrução processual, definição incompleta de requisitos técnicos, entre outros. No entanto,
ressaltamos que para o atendimento da recomendação em análise, o risco de fraude será
considerado no processo de planejamento das aquisições de 2019, com o mapeamento e a
formalização de riscos das atividades da Gerência de Aquisições e Contratos relacionados a
fraudes/corrupção. É válido, no entanto, enumerar aqui os controles internos estabelecidos no
âmbito da AFCA/SAF que mitigam o risco de fraude e corrupção no âmbito de seus processos: Os
modelos de minutas de edital elaboradas pela AFCA já contemplam algumas ferramentas com
vistas a combate a fraudes, conforme excertos abaixo colacionados: “Para a verificação das
ocorrências constantes dos incisos I, II, III e IX serão obrigatoriamente consultados o Sistema de
Cadastramento Unificado e Fornecedores (SICAF), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União (CGU), Portal da Transparência, o Portal do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU).
As referidas consultas deverão ser realizadas em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Parecer nº 00663/2016/PFE-ANATEL/PGF/AGU - SEI nº 0863696). Será feita a
verificação de vinculo societário entre empresas inidôneas nos seguintes moldes: Será consultado
no site de Compras Governamentais – SICAF (Restrição Contratar Administração Pública), a
situação do licitante quanto à restrição de contratar com a Administração Pública, conforme
orientação do Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1.831/2014 – Plenário e Acórdão
2.218/2011 - 1ª Câmara, que considerou a possibilidade de extensão de sanção de inidoneidade a
outra empresa, por ter havido tentativa de burla a penalidade outrora imposta, utilizando a Egrégia
corte de contas do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. As informações
referentes às ocorrências impeditivas indiretas do licitante visa evitar possível tentativa de burla à
penalidade de inidoneidade e de impedimento de contratar ou licitar com a Administração Pública,
por intermédio de constituição de outra sociedade empresarial, pertencente aos mesmos sócios e
que atue na mesma área. Constatada a restrição, caso haja o alerta do sistema, haverá análise da
situação detectada para fins de comprovação de fraude a qual pode ser caracterizada, dentre outros
motivos, por aqueles informados nos acórdãos supracitados. Desse modo, serão avaliadas as
circunstâncias, os fatos concretos e os indícios de que houve a criação ou uso de pessoa jurídica
exclusivamente com o intuito de possibilitar a burla da pena administrativa anteriormente aplicada.
Havendo indícios suficientes, o licitante será convocado para se manifestar, garantindo a
oportunidade de ampla defesa e o contraditório. Caso se constate fraude, isso implicará na
extensão da decisão pelo impedimento de contratar ao CNPJ consultado. Caso a empresa seja
optante do Simples nacional, será realizada consulta no Portal da Transparência do Governo
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Federal, seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e
outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no
exercício anterior, extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões oitocentos mil reais),
previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou o limite proporcional de
que trata o artigo 3º, § 2º, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício
considerado, ou mediante apresentação de documento oficial com efeito semelhante. Para a
microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente,
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior
ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de
20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3º, §§ 9º-A e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006.
Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o pregoeiro
deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3º,
§§ 9º, 9º-A, 10 e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de
desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes (TCU, Ac. n. 1.793/2011 – Plenário).” No que
tange ao potencial de fraude no curso dos procedimentos licitatórios e de execução contratual,
destaca-se que a rotina de análise das alterações contratuais propostas (processada pela
Coordenação de Alterações Contratuais – AFCA4) indispensavelmente adentra nos atos
formalizados anteriormente, tendo em vista a necessidade de observância dos fundamentos da
Licitação, de validação dos atos formalizados nos processo e, eventual, correção de erros. Dessa
forma, a rotina de alterações contratuais revisa e escrutina os processos de aquisição e de execução
contratuais, assim como os autos do próprio processo de alterações, visando identificar e corrigir
erros e mitigando o potencial de fraude nas licitações e na execução contratual, com fins à
obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle estabelecidos pela Gerência
estão em efetivo funcionamento e cumprimento. Cabe ressaltar, ainda, que o processo de
pagamento passa por diversas áreas, que verificam diferentes aspectos referentes à execução
contratual. A primeira verificação é feita comparando-se o documento de cobrança, os documentos
anexos e as cláusulas contratuais, os quais devem estar em perfeita consonância para que o
processo seja encaminhado ao fiscal do Contrato. Já o fiscal está em contato com a execução do
serviço/entrega de material diariamente. Ele e o gestor são os principais responsáveis por verificar
se o objeto está de fato sendo entregue como contratado. Na área financeira, verifica-se se todos os
documentos de cada área foram incluídos e assinados, confirmando o papel de cada um. Quanto ao
tratamento de risco de descumprimento de obrigações trabalhistas previdenciárias e com o FGTS,
informamos que a fiscalização do pagamento de tais direitos é feita mensalmente, podendo a
Administração reter o valor exato do descumprimento quando do pagamento da Nota fiscal, até
que a empresa regularize a situação, ou ainda executar a garantia Contratual, conforme previsto
nos Art. 64 e 65 da IN 05/2017.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Na manifestação inserida na Providência 1, a área auditada elenca algumas
atividades que, conforme seu entendimento, têm a função de prevenir o potencial
de fraude tanto nos procedimentos licitatórios quanto na execução contratual. Na
mesma manifestação, é informado que uma abordagem formal dos procedimentos
ainda está pendente. Dessa forma, em que pese a exposição dos procedimentos que
a área gestora diz que são realizados, estes não puderam ser rastreados do decorrer
do trabalho de auditoria, assim a recomendação da Auditoria Interna foi no sentido
de que seja formalizada uma metodologia para detecção de fraudes nos
procedimentos licitatórios e na execução contratual apontando as medidas para
tratamento desse risco. Como a área gestora afirma que a adoção da recomendação
será considerada para as aquisições do exercício de 2019, é necessário que seja
informado a esta Auditoria Interna quais serão as providências adotadas nas
contratações do exercício de 2018, no sentido de adotar uma metodologia formal e
rastreável da análise do risco de fraude.

10/09/2018

Providência 2
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A providência encaminhada anteriormente foi no sentido de que o referido risco e a metodologia
para detecção de fraudes será considerado no planejamento de 2019 do macroprocesso Gerir
Aquisições e Contratos, formalizado tanto na sessão específica para os riscos associados quando
da elaboração do Plano Operacional, quanto na implantação do macroprocesso Gerir Controles
Internos e Riscos, que tem consolidado de forma institucional a identificação, análise, avaliação e
tratamento de riscos. Dessa forma, solicitamos que a recomendação continue em andamento.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Conforme solicitação e circunstâncias explanadas pela área gestora, a Auditoria
Interna continuará o acompanhamento da recomendação.

14/11/2018

Providência 3
Revendo a Recomendação em comento, especialmente em razão de Recomendação semelhante
formulada no Relatório de Auditoria nº 13/ 2018 (Item 9 do PAINT 2018 – Tratar PAF), esta SAF
apresenta os seguintes comentários. No âmbito da cadeia de valor da Anatel, o Processo “Gerir
Riscos”, do Macroprocesso “Gerir Controles Internos e Risco”, visa à concepção da estrutura para
gerenciar riscos e à implementação do processo de gestão de riscos. Para tanto, foi instituído o
Comitê de Gestão de Riscos e, por meio da Portaria nº 1.176, de 30 de agosto de 2017 (SEI nº
1833898), foi aprovada a Política de Gestão de Riscos da Anatel, que define, de forma clara, os
princípios e as diretrizes que norteiam toda a instituição no desempenho de atividades referentes à
gestão de riscos e controles internos. Neste contexto, a Gerência de Planejamento Estratégico
(PRPE), responsável por este processo, vem conduzindo a implementação da gestão de riscos na
Anatel, já tendo realizado as etapas de identificação, análise e avaliação. Ao longo deste ano vem
sendo desenvolvida a Metodologia de Gestão de Riscos, com base nos riscos apontados no Plano
Operacional 2018. Assim, no formulário para a elaboração do Plano Operacional 2018, todas as
áreas da Agência indicaram, para cada processo sob sua responsabilidade, os eventos de risco, bem
como suas possíveis causas e consequências. Em relação ao subprocesso “Gerir Aquisições e
Contratos”, por meio do preenchimento de Formulários de Identificação, Análise, Avaliação e
Tratamento de Riscos (FAAT), foram indicados, para cada evento de risco, suas respectivas causas
e consequências, entretanto não foi incluído o caso de “Risco a fraude”. Seguindo as orientações
da PRPE, a fase de tratamento ainda será desenvolvida. Nesse sentido, a AFCA solicitará à PRPE
a inclusão do risco a fraude em seu formulário (Processo 8), para futuro tratamento. Diante do
exposto, solicita-se o prazo de 90 dias para inclusão do evento no FAAT e elaboração das medidas
de tratamento dos riscos, de forma que o trabalho seja alinhado às diretrizes e ao cronograma
definido pela PRPE.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 9/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando Circular n.º
39/2018/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFCA

Assunto:

Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos.

Ítem

Referência

19/02/2019

Recomendação (30/07/2018)

Classificação

A fim de mitigar os riscos da perda da ação punitiva
prevista no art. 1 da Lei n.º 9.873/99, implemente
controle para identificar todas as situações que ensejem

Adquirir
Bens e
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7.1

c

abertura processo sancionatório administrativo para
apurar irregularidades cometidas em procedimentos
licitatórios (5.24.1).

Serviços e
Gerir
Contratos

Providência 1
Para o acompanhamento da instrução dos processos de sanção administrativa, tal como foi feito no
processo de novas contratações, os pontos de controle relacionados aos processos de sanção
administrativa estão sendo reavaliados em conjunto com as GRs para o acompanhamento
centralizado pela AFCA desses processos, no âmbito do GT criado nos autos do processo
53500.071672/2017-81. Esta tem sido a estratégia definida pela SAF, partindo da premissa de que
o controle não deve ser oneroso e manual. Para tanto, os fluxos dos processos estão sendo
revisados e normatizados para permitir o controle automatizado e para, se for o caso, pleitear
ajustes em sistemas para fornecer as informações necessárias. Tão logo sejam concluídas essas
atividades, será possível obter o rol de processos sancionadores instaurados, a data de instauração,
o motivo da instauração (decorrente de licitação ou de execução contratual) e a situação de cada
um deles. A data da ocorrência do descumprimento ainda será objeto de controle manual, por meio
de planilha a ser solicitada trimestralmente às GRs e às coordenações da AFCA, por meio de
Memorandos-Circulares, de forma que a AFCA auxilie as Gerências Regionais no controle dos
prazos e nos procedimentos adequados à instrução, atuando no sentido de padronizar os processos
sancionadores. Sobre a identificação de todas as situações que ensejem abertura processo
sancionatório administrativo para apurar irregularidades cometidas em procedimentos licitatórios,
já é de amplo conhecimento que, diante da ocorrência dos descumprimentos elencados no art. 7º
da Lei nº 10.520/2002, a instauração do processo sancionador é ato vinculado, conforme
Memorando-Circular nº 1/2016/SEI/AFCA6/AFCA/SAF (SEI nº 0779465). Não há possibilidade
de criar mecanismos que façam mapeamentos de eventuais infrações e instaurem ou verifiquem a
instauração dos respectivos processos de sanção. A gestão deste processo pela SAF se dará no
detalhamento do fluxo do processo, reforçando a obrigatoriedade de instauração do processo de
sanção assim que identificada a infração e acompanhando os processos instaurados conforme
descrito anteriormente.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Em relação às providências informadas pela área que serão tomadas referentes ao
acompanhamento da instrução dos processos de sanção administrativa, a Auditoria
Interna irá acompanhar o andamento das providências propostas e em virtude
disso, prorrogará o prazo para atendimento da recomendação. Quanto ao
argumento da área de que não é possível a criação de mecanismos que façam o
mapeamento de eventuais infrações e que verifiquem a instauração dos respectivos
processos de sanção, a Auditoria Interna reforça a recomendação da necessidade de
implementação de controles que identifiquem as situações que ensejem a abertura
de processo sancionatório administrativo para apurar irregularidades cometidas em
procedimentos licitatórios, uma vez que a falta deste monitoramento pela área pode
ter como consequência a perda da ação punitiva.

20/09/2018

Providência 2
Inicialmente, cabe destacar que é de amplo conhecimento a obrigatoriedade da instauração de
processos administrativos sancionadores específicos diante da ocorrência dos descumprimentos
elencados no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, o que foi reforçado pela área técnica responsável pelas
sanções administrativas no Memorando-Circular nº 1/2016/SEI/AFCA6/AFCA/SAF (SEI nº
0779465). A despeito disso, a fim de aprimorar os mecanismos capazes de auxiliar a Coordenação
de Sanções Administrativas (AFCA6), está sendo elaborada regulamentação via instrumento
normativo interno competente no sentido de vincular o pregoeiro, ao final da realização de cada
pregão, à elaboração de relatório com a identificação das empresas participantes do certame as
quais recaiam justa causa para uma análise posterior quanto à necessidade ou não da abertura de
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processo sancionador. Assim, a partir da emissão dos relatórios, a área de sanções administrativas
conseguirá ter o controle dos prazos referentes à ocorrência da infração (data da realização do
pregão) até a instauração do processo. Ademais, após a instauração dos processos administrativos
específicos, o controle dos prazos ocorrerá por meio dos pontos de controle sugeridos na resposta
anterior. Por fim, aliado a esse controle não oneroso e não manual, uma vez que o sistema fornece
todas as informações a partir dos pontos de controle, a AFCA6 poderá auxiliar as GRs e as demais
coordenações da AFCA por meio de Memorandos-Circulares referentes à informações quanto à
necessidade do controle dos prazos e aos procedimentos adequados à instrução, atuando no sentido
de padronizar os processos sancionadores.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Conforme descrito pela área gestora na Providência 2, a Auditoria Interna
acompanhará a elaboração da regulamentação via instrumento normativo citadaona
referida providência. Recomendação em andamento.

19/12/2018

Relatório de Auditoria: 9/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando Circular n.º
39/2018/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFCA

Assunto:

Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos.

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (30/07/2018)

Classificação

d

Implemente controle para acompanhar a instrução de
todos os processos instaurados, inclusive aqueles sob a
responsabilidade das Gerências Regionais, com as
tipologias “aplicação de sanção decorrente de
procedimento licitatório” e “aplicação de sanção
contratual”, a fim de prevenir os riscos da perda da ação
punitiva prevista no art. 1 da Lei n.º 9.873/99 (5.24.2).

Adquirir
Bens e
Serviços e
Gerir
Contratos

Providência 1
Para o acompanhamento da instrução dos processos de sanção administrativa, tal como foi feito no
processo de novas contratações, os pontos de controle relacionados aos processos de sanção
administrativa estão sendo reavaliados em conjunto com as GRs para o acompanhamento
centralizado pela AFCA desses processos, no âmbito do GT criado nos autos do processo
53500.071672/2017-81. Esta tem sido a estratégia definida pela SAF, partindo da premissa de que
o controle não deve ser oneroso e manual. Para tanto, os fluxos dos processos estão sendo
revisados e normatizados para permitir o controle automatizado e para, se for o caso, pleitear
ajustes em sistemas para fornecer as informações necessárias. Tão logo sejam concluídas essas
atividades, será possível obter o rol de processos sancionadores instaurados, a data de instauração,
o motivo da instauração (decorrente de licitação ou de execução contratual) e a situação de cada
um deles. A data da ocorrência do descumprimento ainda será objeto de controle manual, por meio
de planilha a ser solicitada trimestralmente às GRs e às coordenações da AFCA, por meio de
Memorandos-Circulares, de forma que a AFCA auxilie as Gerências Regionais no controle dos
prazos e nos procedimentos adequados à instrução, atuando no sentido de padronizar os processos
sancionadores. Sobre a identificação de todas as situações que ensejem abertura processo
sancionatório administrativo para apurar irregularidades cometidas em procedimentos licitatórios,
já é de amplo conhecimento que, diante da ocorrência dos descumprimentos elencados no art. 7º
da Lei nº 10.520/2002, a instauração do processo sancionador é ato vinculado, conforme
Memorando-Circular nº 1/2016/SEI/AFCA6/AFCA/SAF (SEI nº 0779465). Não há possibilidade
de criar mecanismos que façam mapeamentos de eventuais infrações e instaurem ou verifiquem a
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instauração dos respectivos processos de sanção. A gestão deste processo pela SAF se dará no
detalhamento do fluxo do processo, no âmbito do referido GT, reforçando a obrigatoriedade de
instauração do processo de sanção assim que identificada a infração e acompanhando os processos
instaurados conforme descrito anteriormente.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Em relação às providências informadas pela área que serão tomadas referentes ao
acompanhamento da instrução dos processos de sanção administrativa, a Auditoria
Interna irá acompanhar o andamento das providências propostas e em virtude
disso, prorrogará o prazo para atendimento da recomendação. Quanto ao
argumento da área de que não é possível a criação de mecanismos que façam o
mapeamento de eventuais infrações e que verifiquem a instauração dos respectivos
processos de sanção, a Auditoria Interna reforça a recomendação da necessidade de
implementação de controles que identifiquem as situações que ensejem a abertura
de processo sancionatório administrativo para apurar irregularidades cometidas em
procedimentos licitatórios, uma vez que a falta deste monitoramento pela área pode
ter como consequência a perda da ação punitiva. Recomendação em andamento.

20/11/2018

Relatório de Auditoria: 9/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando Circular n.º
39/2018/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFCA

Assunto:

Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos.

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (30/07/2018)

Classificação

e

Revise os parâmetros estabelecidos no Sistema de
Controle e Acompanhamento de Contratos – SICAC,
visando alinhar o prazo previsto no item XXII do rol de
atribuições dos gestores disponibilizado pela AFCA no
Integra com o prazo do alerta encaminhado pelo SICAC
aos gestores dos contratos (5.38.1).

Adquirir
Bens e
Serviços e
Gerir
Contratos

Providência 1
Informamos que já encontra-se em andamento o atendimento à Solicitação de Solução de TI
AFCA4 (SEI nº 2048457), que tem por objeto a manutenção evolutiva do Sistema de Contrato e
Acompanhamento de Contratos (SICAC), especificamente com fins ao melhoramento da dinâmica
de alertas aos gestores de contratos. Espera-se com a melhoria, possibilitar: I. A contabilização
automática dos prazos para alerta dos gestores acerca do encerramento da vigência de contratos,
acordos e congêneres (E-mail e Memorandos) para os prorrogáveis; II. A identificação, pelo
SICAC, dos processos relacionados no SEI, especificamente das tipologias Aquisições e Gestão de
Contratos - Acompanhamento da Execução / Alterações Contratuais; III. A geração automática de
documentos no SEI, nos processos Gestão de Contratos: Alterações Contratuais pelo SICAC,
conforme os prazos e modelos estabelecidos pela AFCA A partir da integração com o SEI, será
possível automatizar a rotina de acompanhamento e controle do envio de e-mails para as áreas
gestoras de contratos, alertando sobre o encerramento das vigências, e possibilitando a adoção dos
procedimentos de prorrogação contratual ou de nova contratação. Outro benefício decorrente da
integração será a leitura automática, pelo SICAC, dos processos criados e relacionados no SEI,
referentes a um mesmo contrato, nas tipologias supracitadas.
Análise da Equipe Auditoria 1
Considerando a manifestação da área, analisou-se a Solicitação de Solução de TI
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AFCA4 (SEI nº 2048457) e a sua evolução na ferramenta Redmine e verificou-se
que as alterações solicitadas pela área estão em desenvolvimento. A Auditoria
Interna irá acompanhar o andamento das providências propostas. Em virtude disso,
prorroga-se o acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.
Providência 2
Em consulta à ferramenta Redmine, link http://sistemasnet/redmine/projects/, foi possível observar
que ainda não houve a implementação dos ajustes solicitados, que encontram-se em fila para
atendimento.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A Auditoria Interna continuará o acompanhamento da recomendação prorrogando
seu prazo de atendimento por mais 30 dias. Recomendação em andamento.

15/10/2018

Providência 3
O objeto da demanda está atualmente em fase de homologação. A expectativa é que em 30 dias
esteja implementada.
Análise da Equipe Auditoria 3

Prazo

A Auditoria Interna continuará o acompanhamento da recomendação prorrogando
seu prazo de atendimento por mais 60 dias. Recomendação em andamento.

11/12/2018

Providência 4
Conforme informações do analista responsável demanda, a expectativa da SGI “é colocar as
melhorias das EU #17824, 17825 e 17827 em produção a partir do começo de janeiro”. A
SAF/AFCA ira comunicar as unidades descentralizadas da Anatel usuárias do SICAC, bem como
os gestores de contratos da Agência acerca das mudanças no sistema.
Análise da Equipe Auditoria 4

Prazo

A Auditoria Interna continuará o acompanhamento da recomendação prorrogando
seu prazo de atendimento por mais 60 dias. Recomendação em andamento.

19/02/2019

Relatório de Auditoria: 9/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando Circular n.º
39/2018/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFCA

Assunto:

Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos.

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (30/07/2018)

Classificação

h

Oriente às Gerências Regionais relacionadas no item
5.42.5 deste relatório, em que se verificaram
contratações sem o registro das ocorrências e sem o
devido acompanhamento da execução contratual em
processo específico, sobre a necessidade de regularizar
a situação, em cumprimento ao art. 5º da Portaria Anatel
n.º 411/2009, que alterou o art. 6º da Portaria Anatel n.º
696/2007 e do art. 67, §1º, da Lei n.º 8.666/1993
(5.46.3).

Adquirir
Bens e
Serviços e
Gerir
Contratos

Providência 1
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Em relação à orientação aos agentes fiscalizadores de contratos da Agência sobre a necessidade de
registros no SICAC, foi emitido Memorando-Circular reiterando recomendações para
preenchimento do Registro de Ocorrência, já tratados pelo Memorando Circular nº
9/2017/SEI/AFCA5/AFCA/SAF (SEI nº 1747713), no ano de 2017. Em relação à implementação
de mecanismo de controle para identificar/acompanhar os registros das ocorrências no SICAC foi
definida a seguinte estratégia: Solicitar aos fiscais de Contratos Anatel, que informem
mensalmente à Coordenação de Execução de Contratos (AFCA5) a instauração de todos os
processos de pagamento realizados âmbito de sua atuação naquele período, nos termos
estabelecidos por meio de Memorando-Circular a ser expedido conforme mencionado acima. O
preenchimento das informações deverá ser realizado mensalmente, por meio da lista dinâmica
disponibilizada no Integra, endereço: http://integra/SAF/Lists/Acompanhamento%20Processos%
20de%20Pagamento/AllItems.aspx O encaminhamento mensal das informações, pelos fiscais de
contrato, possibilitará o acompanhamento, pela AFCA5, dos processos de pagamento instaurados
no âmbito da Agência, e consequentemente dos registros de ocorrência.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

A AFCA informou que foi emitido o Memorando-Circular nº
1/2018/SEI/AFCA5/AFCA/SAF (SEI nº 2956985). O Memorando-Circular orienta
os agentes fiscalizadores de contratos da Agência sobre a necessidade de registros
no SICAC e solicita às Gerências Regionais que comuniquem à AFCA sobre os
processos de pagamentos gerados por meio do preenchimento mensal da planilha
disponibilizada no Integra, possibilitando o acompanhamento da instrução
processual. A providência apresentada atende as referências f e g, do item 7.1 do
Relatório de Auditoria em questão. Entretanto, a recomendação em análise trata de
orientar às Gerências Regionais relacionadas no item 5.42.5 do relatório, no qual
foram verificados casos concretos de contratações sem o registro das ocorrências e
sem o devido acompanhamento da execução contratual em processo específico,
sobre a necessidade de regularizar a situação, em cumprimento ao art. 5º da
Portaria Anatel n.º 411/2009, que alterou o art. 6º da Portaria Anatel n.º 696/2007 e
do art. 67, §1º, da Lei n.º 8.666/1993. Não foram apresentadas evidências de que a
AFCA orientou essas Gerências Regionais em questão (item 5.42.5 do relatório) da
necessidade de regularizar o registro das ocorrências e/ou o devido
acompanhamento da execução contratual em processo específico apontados pela
Auditoria Interna. Diante disso, a Auditoria Interna prorrogará o prazo para
atendimento da recomendação. Recomendação em andamento.

15/10/2018

Providência 2
Por meio do Memorando-Circular nº 14/2018/SEI/AFCA/SAF (SEI nº 3461247) a Gerência de
Aquisições e Contratos (AFCA) solicitou manifestação das unidades que realizaram as
contratações para as quais a AUD verificou a inexistência de registro no SICAC (GR01, GR02,
GR05, GR06, GR07 e UO11.1). Ademais, considerando o volume de atividades da AFCA neste
final de ano, visando executar plano de capacitação e o orçamento 2018, solicitamos mais 3 meses
para cumprimento da Recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Conforme solicitação e circunstâncias explanadas pela área gestora, a Auditoria
Interna continuará o acompanhamento da recomendação prorrogando seu prazo de
atendimento por mais 60 dias. Recomendação em andamento.

14/01/2019

Relatório de Auditoria: 9/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando Circular n.º
39/2018/AUD
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Órgão Responsável:

SAF, AFCA

Assunto:

Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos.

Ítem

7.1

Referência

i

Recomendação (30/07/2018)
Divulgue no site da Anatel, nos termos estabelecidos
pelo Decreto n.º 7.724/2012, as informações e
documentos referentes às contratações realizadas e as
que estão em andamento em atendimento à Lei n.º
12.527/2011, Lei de Acesso à Informação - LAI
(5.53.1).

Classificação
Adquirir
Bens e
Serviços e
Gerir
Contratos

Providência 1
Todas as informações solicitadas pela LAI já constam do Portal da Transparência. Será
providenciado que esta informação e o link conste do Portal da Anatel.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

A Auditoria Interna irá acompanhar a inclusão das informações no Portal da
Anatel. Em virtude disso, prorroga-se o acompanhamento da recomendação.
Recomendação em andamento.

20/09/2018

Providência 2
Em análise ao conteúdo do Portal da Anatel tem-se que as referidas informações já constam ali. O
roteiro para se chegar a tais informações é o seguinte: http://portal.anatel.gov.br/intranet/ >
http://www.anatel.gov.br/institucional/index.php?
option=com_content&view=article&id=99&Itemid=296 >
http://www.anatel.gov.br/institucional/index.php?
option=com_content&view=article&layout=edit&id=1178 (caso queira acesso aos Editais
publicados) e/ou https://sistemas.anatel.gov.br/sicac/relatorio/relacaoContratosBusca_web.asp?
SISQSmodulo=18904 (caso queira acesso aos Contratos firmados) e/ou
http://sistemasnet/sicac/Cadastro/PgtoContrato.asp?
Cod=4&Menu=3&SISQSmodulo=1874&print=ok (caso queria acesso aos pagamentos
efetuados).
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Não houve alteração do que foi constatado na auditoria realizada para o que foi
apresentado. O item V, § 1º, art. 7º do Decreto n.º 7.724/2012 estabelece que os
órgãos e entidades devem implementar em seus sítios na Internet seção específica
para a divulgação das informações das licitações realizadas e em andamento, com
editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho
emitidas. Durante a auditoria verificou-se que a ausência de várias dessas
informações (ver anexo III - SEI nº 2893693 - do Relatório de Auditoria nº
09/2018) para as contratações realizadas pela Anatel, como, por exemplo, o
resultado das licitações e informações de licitações que se encontram em
andamento. Diante disso, a Auditoria Interna continuará acompanhando a
recomendação e dará novo prazo para o seu atendimento. Recomendação em
andamento.

Relatório de Auditoria: 9/2018/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

14/11/2018

Memorando de Referência:
Memorando Circular n.º
39/2018/AUD

SAF
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Assunto:
Ítem

7.2

Processos Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contratos.
Referência

Recomendação (30/07/2018)

Classificação

a

Estabeleça formalmente mecanismos de monitoramento
dos controles internos dos Processos Adquirir Bens e
Serviços e Gerir Contrato, inclusive em relação às
Gerências Regionais, a fim de garantir a existência de
avaliações formais visando obter segurança quanto à
presença e funcionamento dos controles internos
(5.61.1).

Adquirir
Bens e
Serviços e
Gerir
Contratos

Providência 1
Na interpretação depreendida do questionamento formulado no item XII da Solicitação de
Auditoria SEI nº 2478808, informamos que a avaliação formal e concreta feita por esta
Superintendência se dá, majoritariamente, na análise dos processos que nos são encaminhados para
análise e assinatura. No entanto, tendo em vista que o achado da Auditoria parecer ter ampliado o
entendimento para todos os controles internos do macroprocesso adquirir bens e serviços e gerir
contratos, esclarecemos que, conforme disposto no Regimento Interno, cabe à SAF gerenciar as
aquisições de bens, materiais e serviços e administração de contratos, bem como todas as demais
atividades decorrentes desta competência, tanto no âmbito da sede, quanto das Gerências
Regionais. Esta competência inequivocamente pertence à SAF, sendo executada por sua Gerência
de Aquisições e Contratos, mas sempre sob a supervisão e orientação contínua pela
Superintendência, sem a dissociação por meio da segregação formal de responsáveis por cada uma
das linhas de frente. O controle formal da atuação da SAF, como nível administrativo superior que
avalia os controles internos do processo e toma decisões visando os objetivos estratégicos da
instituição, se dá no fato de que os instrumentos balizadores da atuação institucional da SAF, por
meio de seus macroprocessos, e todas as orientações e publicações afetas ao macroprocesso em
análise, terem sido validadas, assinadas e encaminhadas pela Superintendente de Administração e
Finanças após a sua avaliação da conformidade. É o caso, por exemplo, do plano tático e plano
operacional, com seus respectivos relatórios periódicos de acompanhamento; da gestão de riscos;
das respostas às solicitações de auditoria; dos relatórios de acompanhamento do Plano de
Aquisição e Contratação; entre outros diversos instrumentos e orientações formulados pelas suas
Gerências.
Análise da Equipe Auditoria 1
No trabalho de auditoria realizado foi verificado que o monitoramento realizado
pela SAF se dá sobre os processos (físicos) de contratação que são encaminhados
para análise e assinatura. Não há um procedimento formalizado pela SAF de
monitoramento dos controles internos do processo Adquirir Bens e Serviços e
Gerir Contrato. O art. 2º da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016, que dispõe sobre
controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo
federal, define que os controles internos da gestão são os conjunto de regras,
procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados,
conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros,
operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das
organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de
que, na consecução da missão da entidade, os objetivos gerais serão alcançados.
Este mesmo artigo define que os componentes dos controles internos da gestão são
o ambiente de controle interno da entidade, a avaliação de risco, as atividades de
controles internos, a informação e comunicação e o monitoramento. A
recomendação exarada pela Auditoria Interna foi no sentido de que exista nível
administrativo superior que possa avaliar os controles internos do Processo e as
possíveis melhorias a serem feitas. Tal recomendação está de acordo com o art. 8º
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da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016 que estabelece que os controles internos da
gestão do órgão ou entidade devem ser desenhados e implementados em
consonância com os seguintes princípios: (...) XIV– realização de avaliações
periódicas para verificar a eficácia do funcionamento dos controles internos da
gestão; e XV – comunicação do resultado da avaliação dos controles internos da
gestão aos responsáveis pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta
administração. O item V, do art. 11 da referida IN, ratifica esses princípios ao
estabelecer que o monitoramento é obtido por meio de revisões específicas ou
monitoramento contínuo, independente ou não, realizados sobre todos os demais
componentes de controles internos (ambiente de controle, avaliação de risco,
atividades de controles internos e informação e comunicação) com o fim de aferir a
eficácia, eficiência, efetividade, economicidade, excelência ou execução na
implementação deles e corrigir tempestivamente as deficiências dos controles
internos. Dessa forma, a Auditoria Interna reforça a recomendação de que sejam
estabelecidos mecanismos de monitoramento dos controles internos do Processo
Adquirir Bens e Serviços e Gerir Contrato, inclusive em relação às Gerências
Regionais, a fim de garantir a existência de avaliações formais visando obter
segurança quanto à presença e funcionamento dos controles internos. Será
conferido prazo para o seu atendimento. Recomendação em andamento.
Providência 2
Considerando a abrangência da recomendação, o volume de atividades da SAF neste final de ano,
visando executar o orçamento, solicitamos mais 2 meses para cumprimento da Recomendação.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Conforme solicitação e circunstâncias explanadas pela área gestora, a Auditoria
Interna continuará o acompanhamento da recomendação prorrogando seu prazo de
atendimento por mais 60 dias. Recomendação em andamento.

14/01/2019

Relatório de Auditoria: 12/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
47/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SUE, PRPE, PRPE1, PRPE2, PRPE3

Assunto:

Avaliação dos controles internos do Processo de Gestão do
Planejamento.

Ítem

7.2

Referência

b

Recomendação (01/10/2018)

Classificação

Ao identificar que os riscos previstos no Programa de
Implementação da Nova Cadeia de Valor da Agência se
materializaram, registre as ações adotadas de tratamento
Gerir
destes riscos em documentos que proporcionem sua
Planejamento
rastreabilidade em conformidade com o disposto na
ABNT NBR ISO 31000, Gestão de Riscos – Princípios
e diretrizes (§§ 5.98 a 5.159).
Providência 1

É importante lembrar que diante dos riscos manifestados, a SUE tem atuado de forma ativa, por
exemplo, por meio de reuniões com as áreas, demandando capacitações e, inclusive, realizando
reuniões de instruções das áreas. Nota-se que tais atividades acabam por se confundir com
procedimentos operacionais do EPP, que estão em fase de consolidação. Dessa forma, entendemos
que a recomendação é pertinente e será aplicada nos casos necessários.
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Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Ante as providências tomadas pela área, esta Auditoria Interna irá monitorar as
ações relatadas pela área até a implementação integral da Nova Cadeia de Valor da
Agência, prevista para finalizar no primeiro semestre de 2019. Recomendação em
andamento.

02/01/2019

Providência 2
As ações e providências adotadas pela SUE, bem como o Plano de Tratamento foram expostos no
Informe nº 50/2017 (SEI nº 3443759).
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Em que pese a resposta dada pela área na “providência nº 2”, onde cita o Informe
nº 50/2017 (SEI nº 3443759), verifica-se que tal Informe foi direcionado a atender
as recomendações exaradas por esta AUD referentes aos itens 7.2 a e 7.2 c
relativas a este mesmo relatório de auditoria (12/2018/AUD). Ainda assim,
conforme já descrito na análise AUD nº 1, esta Auditoria Interna continuará a
monitorar as ações adotadas pela área auditada até a implementação integral da
Nova Cadeia de Valor da Agência, prevista para finalizar no primeiro semestre de
2019. Não existe novo documento inserido no processo de formalização do plano
de acompanhamento da implantação dos novos processos de trabalho
(53500.046091/2017-00). Novo levantamento, acerca dos registros das ações
adotadas para o tratamento dos riscos identificados, será feito em 60 dias.
Recomendação em andamento.

03/03/2019

Relatório de Auditoria: 13/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 50/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO

Assunto:

Avaliar da gestão e dos controles internos do subprocesso Tratar
Processo Administrativo Fiscal (PAF).

Ítem

7.1

Referência

a

Recomendação (15/10/2018)

Classificação

Que regulamente, por meio de normativo adequado, os
procedimentos relativos às atividades do subprocesso
Tratar Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
Tratar PAF
Anatel, em atendimento ao art. 72 do Regimento Interno
aprovado pela Resolução n.º 612, de 29/4/2013
Providência 1

Em atendimento a essa recomendação encontra-se em fase de elaboração o Manual de Tratamento
da Fase Contenciosa do Processo Administrativo Fiscal (PAF-C), a ser regulamentado por meio de
Portaria da Superintendente de Administração e Finanças (SAF). O Manual possui o objetivo de
padronizar o tratamento da fase contenciosa do PAF, cuja competência para proferir decisão
administrativa seja da SAF ou dos Gerentes das Gerências Regionais. Além disso, no manual serão
apresentadas as competências e o rito de tramitação do processo, bem como orientações baseadas
em referências normativas aplicáveis ao PAF-C.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando os trâmites relativos a aprovação de normas na Anatel, prorroga-se o
prazo de atendimento desta recomendação.

21/12/2018
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Providência 2
Em atendimento a essa recomendação encontra-se em fase de finalização a minuta do Manual de
Tratamento da Fase Contenciosa do Processo Administrativo Fiscal (PAF-C), a ser regulamentado
por meio de Portaria da Superintendente de Administração e Finanças (SAF). Os próximos passos
na tramitação da minuta são: aprovação da minuta pela SAF, submissão da minuta à Consulta
Interna, análise das contribuições recebidas durante à Consulta Interna e realização de ajustes,
submissão da minuta à análise da PFE-Anatel, análise da manifestação da PFE-Anatel e realização
de ajustes, aprovação e publicação do Manual.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Verificou-se que a AFFO instaurou o processo nº 53500.056161/2018-11 para
confecção do Manual de Tratamento da Fase Contenciosa do Processo
Administrativo Fiscal (PAF-C). Dessa forma, prorroga-se em 58 dias o prazo para
atendimento da recomendação

15/02/2019

Relatório de Auditoria: 13/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 50/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO

Assunto:

Avaliação da gestão e dos controles do subprocesso Tratar Processo
Administrativo Fiscal (PAF).

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (15/10/2018)

Classificação

b1

Formalize, para os eventos de riscos mapeados no Plano
Operacional da SAF 2018, o tratamento a ser adotado
para cada uma das causas dos riscos previstas caso estas
se materializem.

Tratar PAF

Providência 1
No âmbito da cadeia de valor da Anatel, o processo “Gerir Riscos”, do macroprocesso “Gerir
Controles Internos e Risco”, visa à concepção da estrutura para gerenciar riscos e à implementação
do processo de gestão de riscos. Para tanto, foi instituído o Comitê de Gestão de Riscos e, por
meio da Portaria nº 1.176, de 30 de agosto de 2017 (SEI nº 1833898), foi aprovada a Política de
Gestão de Riscos da Anatel, que define, de forma clara, os princípios e as diretrizes que norteiam
toda a instituição no desempenho de atividades referentes à gestão de riscos e controles internos.
Neste contexto, a Gerência de Planejamento Estratégico (PRPE), responsável por este processo,
vem conduzindo a implementação da gestão de riscos na Anatel, já tendo realizado as etapas de
identificação, análise e avaliação. Ao longo deste ano vem sendo desenvolvida a Metodologia de
Gestão de Riscos, com base nos riscos apontados no Plano Operacional 2018. Assim, no
formulário para a elaboração do Plano Operacional 2018, todas as áreas da Agência indicaram,
para cada processo sob sua responsabilidade, os eventos de risco, bem como suas possíveis causas
e consequências. Em relação ao subprocesso “Tratar PAF”, por meio do preenchimento de
Formulários de Identificação, Análise, Avaliação e Tratamento de Riscos (FAAT), foram
indicados, para cada evento de risco, suas respectivas causas e consequências. Seguindo as
orientações da PRPE, a fase de tratamento será desenvolvida ainda este ano. Diante do exposto,
solicita-se o prazo de 60 dias para elaboração das medidas de tratamento dos riscos, de forma que
o trabalho seja alinhado às diretrizes e ao cronograma definido pela PRPE. A AFFO já iniciou
estudo relacionado aos possíveis eventos de fraude a serem mapeados no tocante aos riscos do
subprocesso “Tratar PAF”. Assim, o prazo acima também se destina à inclusão do evento fraude
no FAAT.
Análise da Equipe Auditoria 1
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Considerando que o prazo de 60 dias se encerraria em 23/12/2018, prorroga-se o
prazo em 58 dias para que a SAF apresente as medidas adotadas para atendimento
da recomendação.

21/12/2018

Providência 2
Foram identificados os eventos e suas respectivas causas e consequências. Considerou-se para fins
de gerenciamento de riscos o evento Fraude, conforme planilha FAAT formulario_analise_avaliacao_tratamento_de_riscos_SAF-AFFO.xlsx disponível no Integra
(Gestão de Risco AFFO: http://integra/SAF/SitePages/Gest%C3%A3o%20de%20Risco%
20AFFO.aspx). O tratamento a ser adotado para cada uma das causas dos riscos previstas caso
estas se materializem será realizado conforme cronograma da PRPE durante o ano de 2019.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A metodologia de gestão de riscos foi aprovada por meio da Portaria nº 1.790, de
26/10/2018 (SEI nº 3408047), e a partir Considerando que o normativo que define
a metodologia de análise de riscos foi recém-publicada e que o prazo para
implementação da Gestão de Riscos na Agência ainda está correndo, prorroga-se,
em 58 dias, o prazo para atendimento da recomendação.

15/02/2019

Relatório de Auditoria: 13/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 50/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO

Assunto:

Avaliação da gestão e dos controles do subprocesso Tratar Processo
Administrativo Fiscal (PAF).

Ítem

7.1

Referência

b2

Recomendação (15/10/2018)
Inclua no mapeamento de riscos do subprocesso Tratar
Processo Administrativo Fiscal metodologia que
considere o potencial de fraude, apontando as medidas
de tratamento e de reação ao referido risco.

Classificação

Tratar PAF

Providência 1
No âmbito da cadeia de valor da Anatel, o processo “Gerir Riscos”, do macroprocesso “Gerir
Controles Internos e Risco”, visa à concepção da estrutura para gerenciar riscos e à implementação
do processo de gestão de riscos. Para tanto, foi instituído o Comitê de Gestão de Riscos e, por
meio da Portaria nº 1.176, de 30 de agosto de 2017 (SEI nº 1833898), foi aprovada a Política de
Gestão de Riscos da Anatel, que define, de forma clara, os princípios e as diretrizes que norteiam
toda a instituição no desempenho de atividades referentes à gestão de riscos e controles internos.
Neste contexto, a Gerência de Planejamento Estratégico (PRPE), responsável por este processo,
vem conduzindo a implementação da gestão de riscos na Anatel, já tendo realizado as etapas de
identificação, análise e avaliação. Ao longo deste ano vem sendo desenvolvida a Metodologia de
Gestão de Riscos, com base nos riscos apontados no Plano Operacional 2018. Assim, no
formulário para a elaboração do Plano Operacional 2018, todas as áreas da Agência indicaram,
para cada processo sob sua responsabilidade, os eventos de risco, bem como suas possíveis causas
e consequências. Em relação ao subprocesso “Tratar PAF”, por meio do preenchimento de
Formulários de Identificação, Análise, Avaliação e Tratamento de Riscos (FAAT), foram
indicados, para cada evento de risco, suas respectivas causas e consequências. Seguindo as
orientações da PRPE, a fase de tratamento será desenvolvida ainda este ano. Diante do exposto,
solicita-se o prazo de 60 dias para elaboração das medidas de tratamento dos riscos, de forma que
o trabalho seja alinhado às diretrizes e ao cronograma definido pela PRPE. A AFFO já iniciou
estudo relacionado aos possíveis eventos de fraude a serem mapeados no tocante aos riscos do
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subprocesso “Tratar PAF”. Assim, o prazo acima também se destina à inclusão do evento fraude
no FAAT.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando que o prazo de 60 dias se encerraria em 23/12/2018, prorroga-se o
prazo em 58 dias para que a SAF apresente as medidas adotadas para atendimento
da recomendação.

21/12/2018

Providência 2
Foram identificados os eventos e suas respectivas causas e consequências. Considerou-se para fins
de gerenciamento de riscos o evento Fraude, conforme planilha FAAT formulario_analise_avaliacao_tratamento_de_riscos_SAF-AFFO.xlsx disponível no Integra
(Gestão de Risco AFFO: http://integra/SAF/SitePages/Gest%C3%A3o%20de%20Risco%
20AFFO.aspx). O tratamento e a metodologia a ser adotado para cada uma das causas dos riscos
previstas caso estas se materializem será realizado conforme cronograma da PRPE durante o ano
de 2019.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

A metodologia de gestão de riscos foi aprovada por meio da Portaria nº 1.790, de
26/10/2018 (SEI nº 3408047), e a partir Considerando que o normativo que define
a metodologia de análise de riscos foi recém-publicada e que o prazo para
implementação da Gestão de Riscos na Agência ainda está correndo, prorroga-se,
em 58 dias, o prazo para atendimento da recomendação.

15/02/2019

Relatório de Auditoria: 13/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 50/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO

Assunto:

Avaliação da gestão e dos controles do subprocesso Tratar Processo
Administrativo Fiscal (PAF).

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (15/10/2018)

Classificação

b3

Implemente controles que permitam identificação dos
tempos despendidos em cada fase processual, de forma
que os trâmite de cada Processo Administrativo Fiscal
possa ser controlado, bem como sejam adotadas
providências para evitar a incidência dos efeitos da
decadência dos créditos.

Tratar PAF

Providência 1
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) possui três fases distintas: Lançamento, Contenciosa e
Cobrança. O subprocesso “Tratar PAF”, tal como definido na cadeia de valor da Anatel e objeto
do presente trabalho de Auditoria, refere-se à fase contenciosa. Dito isso, há que se enfatizar que o
instituto de decadência ocorre não na fase contenciosa, mas anteriormente a esta, ou seja, na fase
de lançamento. Ao migrar para a fase contenciosa, o crédito já está constituído, não sendo possível
a ocorrência da decadência. Com vistas à melhoria do acompanhamento da fase contenciosa,
objeto de análise do presente relatório, e considerando a possibilidade de implementação de
controles que permitam a identificação dos tempos despendidos em cada etapa processual, os
pontos de controles atuais estão sendo revistos para uma melhor adequação à minuta do Manual de
Tratamento da Fase Contenciosa do Processo Administrativo Fiscal (PAF-C), que se encontra em
elaboração. Nesse sentido, pretende-se adotar a sistemática de uso de pontos de controle do SEI
para acompanhar o fluxo do PAF-C, possibilitando assim, a mensuração dos prazos de andamento
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processual. Esta tem sido a estratégia definida pela SAF, partindo da premissa de que o controle
não deve ser oneroso e manual. Para tanto, os fluxos dos processos estão sendo revisados e
normatizados para permitir o controle automatizado e para, se for o caso, pleitear ajustes em
sistemas para fornecer as informações necessárias. Importante ressaltar que os prazos médios para
cada ponto de controle serão prazos estimados de duração, e não prazos fixos e irrevogáveis, dado
que o tratamento dos processos não se dá de forma homogênea. Assim, solicita-se o prazo de 60
dias para a revisão e adequação dos pontos de controle de forma a tornar possível a aferição dos
tempos médios despendidos em cada etapa processual.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Em consulta à página do Integra da AFFO, identificou-se a divulgação de
informações relativas aos tempos dispendidos nos PAFs com base nos relatórios do
SEI (http://integra/SAF/SitePages/Processos.aspx), o que indica o início de um
acompanhamento nos moldes do recomendado. Considerando que o prazo de 60
dias se encerraria em 23/12/2018, prorroga-se o prazo em 58 dias para que a SAF
apresente as medidas adotadas para atendimento da recomendação.

21/12/2018

Providência 2
Atualmente está sendo realizado o controle com base em relatórios do SEI disponível no endereço
http://integra/SAF/SitePages/Processos.aspx. Os dados acompanhados são: Processos com
tramitação em 2018; Processos com andamento fechado em 2018; Processos com andamento
aberto em 2018 (ao final de cada mês); Tempos médios de tramitação por tipo de processos em
2018 (conforme dados do SEI); Documentos gerados em 2018 (principais); Movimentação de
processos por Ponto de Controle; Evolução do quantitativo de PAFs por Ponto de Controle em
2018. Considerando o controle implementado pela AFFO, solicita-se que a Recomendação em
comento seja considerada atendida.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Verificou-se que a AFFO implantou acompanhamento dos tempos dispendidos nos
pontos de controle por ela definidos. Quanto às medidas para evitar a incidência de
decadência de créditos, verificou-se que no âmbito do Manual do PAF-C, que está
sendo construído e discutido no processo nº 53500.056161/2018-11, há item
específico que trata dos prazos de decadência e prescrição. Considerando que a
normatização do subprocesso se dará por meio do Manual e que nele há definição
da decadência dos créditos e a forma de contagem dos prazos decadenciais,
prorroga-se o prazo de atendimento dias para acompanhamento do referido
processo.

18/02/2019

Relatório de Auditoria: 13/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 50/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO

Assunto:

Avaliação da gestão e dos controles do subprocesso Tratar Processo
Administrativo Fiscal (PAF).

Ítem

7.1

Referência

b4

Recomendação (15/10/2018)
Implemente rotina de coleta e avaliação das
informações detalhadas do subprocesso Tratar PAF, de
forma que seja atendido o disposto no Plano
Operacional (Tático) 2018 da Anatel.

Classificação

Tratar PAF

Providência 1
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A fim de atender o Plano Operacional (Tático) 2018 da Anatel, especificamente no que se refere à
Diretriz “Fortalecer a administração e financeira”, que visa reestruturar e aperfeiçoar a alocação de
recursos materiais, financeiros e humanos da Anatel, com o intuito de garantir o pleno
desempenho de suas atividades, identificando oportunidades de ganhos de eficiência e a promoção
do desenvolvimento de competência dos servidores, considerando a melhoria da qualidade de vida
no trabalho, a SAF fez constar em seu Plano Operacional 2018, o indicador “Número de PAFs
instruídos”, que mensura o quantitativo de PAF-C analisados em cada período. Por meio deste
indicador, fica demonstrada a atuação da área no tratamento do estoque de processos. No intuito de
ampliar a transparência e detalhar as informações quanto ao tratamento de PAF-C, está sendo
analisada a adoção de rol de informações adicionais, tais como quantitativo de processos com
tramitação no ano corrente, quantitativo de processos com andamentos fechados e abertos ao final
de cada mês, e quantitativo de documentos gerados por mês por tipo de classificação, dentre
outras. A previsão é que o trabalho seja concluído até o final do exercício, para ser adotado já em
2019.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando que a Gerência apontou o fim do exercício de 2018 para adoção das
medidas, prorroga-se o prazo em 58 dias para que a SAF apresente as providências
para atendimento da recomendação.

21/12/2018

Providência 2
Atualmente está sendo realizado rotina de coleta e avaliação das informações detalhadas do
subprocesso Tratar PAF, com base em relatórios do SEI disponível no endereço
http://integra/SAF/SitePages/Processos.aspx, o qual é acompanhado mensalmente. Os dados
acompanhados são: Processos com tramitação em 2018; Processos com andamento fechado em
2018; Processos com andamento aberto em 2018 (ao final de cada mês); Tempos médios de
tramitação por tipo de processos em 2018 (conforme dados do SEI); Documentos gerados em 2018
(principais); Movimentação de processos por Ponto de Controle; Evolução do quantitativo de
PAFs por Ponto de Controle em 2018. Considerando o controle implementado pela AFFO,
solicita-se que a Recomendação em comento seja considerada atendida.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Das informações constantes no Relatório de Acompanhamento Mensal PAF-C
disponível em http://integra/SAF/SitePages/Processos.aspx e das informações
contidas na Providência 2, não é possível verificar quais as avaliações a AFFO está
realizando para que seja atendido o disposto no Plano Operacional. Desse modo, a
Auditoria Interna, conferirá prazo adicional para implementação da recomendação
e acompanhará as providências adotadas.

01/03/2019

Relatório de Auditoria: 17/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
66/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SGI, GIIB

Assunto:

Internalização da LAI considerando o uso do Sistema Eletrônico de
Informação-SEI, especialmente quanto às questões de sigilo e
publicidade (Processo Gerir Informações).

Ítem

Referência

Recomendação (10/12/2018)

Classificação

Em virtude das atribuições estabelecidas no artigo 3º da
Portaria Anatel nº 912/2017, notifique todas as áreas
técnicas da Anatel sobre a necessidade de avaliação do
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7.1

a

nível de acesso de todos os documentos classificados
como “Protocolo – Pendente Análise de Restrição de
Acesso”, assim como sobre a necessidade de avaliação
do nível de acesso dos “Documentos preparatórios”, em
processos já concluídos no SEI, que em ambos os casos,
na ausência de justificativa para a manutenção da
restrição, devem ser reclassificados para públicos, em
cumprimento ao disposto nos artigos 9º, 25 e 27 da
Portaria Anatel nº 912/2017 (5.7.1).

Gerenciar
Informação

Providência 1
Visando atender à referida recomendação, procederemos da seguinte forma: 1. Envio de e-mail
pela CC - Governança TI com explicações sobre a legislação pertinente, especialmente o disposto
nos arts. 9º, 25º e 27º da Portaria Anatel nº 912/2017, e sobre os painéis do SEI em Números, nos
quais já existe dashboard sobre “Documentos Preparatórios em Processos Concluídos” para
monitoramento direto pelas áreas sobre suas pendências de revisão – Prazo: fevereiro de 2019. 2.
Formalização por meio de Memorando-Circular para as áreas informando sobre o item 5.7.1 do
Relatório de Auditoria nº 17/2018/AUD (SEI nº 3454970), sobre a legislação pertinente,
especialmente o disposto nos arts. 9º, 25º e 27º da Portaria Anatel nº 912/2017, e sobre os painéis
do SEI em Números, nos quais já existe dashboard sobre “Documentos Preparatórios em
Processos Concluídos” para monitoramento direto pelas áreas sobre suas pendências de revisão –
Prazo: março de 2019.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 17/2018/AUD/Anatel

11/02/2019

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
66/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SGI, GIIB

Assunto:

Internalização da LAI considerando o uso do Sistema Eletrônico de
Informação-SEI, especialmente quanto às questões de sigilo e
publicidade (Processo Gerir Informações).

Ítem

7.1

Referência

b

Recomendação (10/12/2018)
Realize o monitoramento periódico, criando
mecanismos/procedimentos de controle (solução de TI
ou outra) que permita a necessária reavaliação do nível
de acesso aos documentos, dando conhecimento às
áreas técnicas e ao Superintendente Executivo, na
condição de autoridade de monitoramento da LAI na
Agência, da evolução dos números até que todos os
documentos sejam analisados (5.7.2).

Classificação

Gerenciar
Informação

Providência 1
Visando atender à referida recomendação, serão tomadas as seguintes providências: 1. Construção
e publicação no Qlik Sense de dashboard próprio para listagem de pendências de revisão de Nível
de Acesso de restrição, utilizando a hipótese “Protocolo -Pendente Análise de Restrição de
Acesso”, para viabilizar o monitoramento correspondente. Em seguida, envio de Memorando-
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Circular para as áreas informando sobre o novo dashboard para monitoramento – Prazo: maio de
2019. 2. Formalização por meio de Memorando-Circular às áreas técnicas e ao Superintendente
Executivo sobre o item 5.7.2 do Relatório de Auditoria nº 17/2018/AUD (SEI nº 3454970), dando
conhecimento dos dashboards “Documentos Preparatórios em Processos Concluídos” e “Protocolo
-Pendente Análise de Restrição de Acesso” no “SEI em Números”, com vistas a tratarem suas
listas de pendências de reclassificação – Prazo: junho de 2019. 3. Monitoramento da evolução dos
números de revisão da reclassificação pelas áreas até que todos os documentos com pendência de
reclassificação sejam revistos – Prazo: dezembro de 2019.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 17/2018/AUD/Anatel

11/02/2019

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
66/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SGI, GIIB

Assunto:

Internalização da LAI considerando o uso do Sistema Eletrônico de
Informação-SEI, especialmente quanto às questões de sigilo e
publicidade (Processo Gerir Informações).

Ítem

7.1

Referência

c

Recomendação (10/12/2018)
Adote medidas para que o Sistema Eletrônico de
Informação - SEI comporte funcionalidade de
autenticação multifatorial, com vistas à ampliação do
nível de segurança (autenticação e assinatura de
documentos) conforme disposto na publicação “Boas
Práticas em Segurança da Informação” do TCU, na
ABNT NBR ISO/IEC 27001 e na Norma
Complementar nº 07/IN01/DSIC/GSIPR (5.14.1).

Classificação

Gerenciar
Informação

Providência 1
Em atenção à referida recomendação, a SGI formalizará à Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento (SEGES/MPDG), coordenadora do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN), a
necessidade de evolução do SEI, para que passe a dispor de Duplo Fator de Autenticação no login
dos Usuários Internos, quando esses estiverem logando fora da rede corporativa do Órgão,
conforme disposto na publicação “Boas Práticas em Segurança da Informação” do TCU, na ABNT
NBR ISO/IEC 27001 e na Norma Complementar nº 07/IN01/DSIC/GSIPR. Ressalta-se que a
Anatel não possui autonomia para alterar/evoluir o SEI, cabendo-nos apenas demandar a evolução.
Dessa forma, não é possível estabelecer o prazo para a efetiva implementação da evolução. Nesse
sentido, solicitamos que a recomendação seja considerada atendida a partir da formalização do
Ofício da Anatel à Seges/MPDG. Prazo para envio do Ofício: fevereiro de 2019.
Análise da Equipe Auditoria 1
Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

Prazo
11/02/2019

Providência 2
Foi instaurado o processo nº 53500.058296/2018-11 e lavrado o Ofício nº 67 (SEI nº 3651274)
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endereçado à SEGES/MPDG, solicitando evolução no SEI de forma a atender a recomendação do
Relatório de Auditoria. O documento Ofício 67 (Sei nº 3651274) foi incluído no Sei - Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPDG) no Processo nº 03154.015577/2018-98, com Sei
nº 7706073.
Análise da Equipe Auditoria 2

Prazo

Conforme informações inseridas na Providência 2, a Auditoria Interna
acompanhará o desenvolvimento das tratativas. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 17/2018/AUD/Anatel

28/02/2019

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
66/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SGI, GIIB

Assunto:

Internalização da LAI considerando o uso do Sistema Eletrônico de
Informação-SEI, especialmente quanto às questões de sigilo e
publicidade (Processo Gerir Informações).

Ítem

7.1

Referência

d

Recomendação (10/12/2018)
Realize o bloqueio ao Sistema Eletrônico de
Informações - SEI, das pessoas identificadas no anexo
II, visto que essas não fazem parte do atual quadro de
servidores em atividade na Anatel (5.21.1).

Classificação
Gerenciar
Informação

Providência 1
Procederemos conforme a recomendação, atualizando as informações dos perfis no SIP conforme
Anexo II encaminhado. Prazo para as correções de perfil propostos: Fevereiro de 2019
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 17/2018/AUD/Anatel

11/02/2019

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
66/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SGI, GIIB

Assunto:

Internalização da LAI considerando o uso do Sistema Eletrônico de
Informação-SEI, especialmente quanto às questões de sigilo e
publicidade (Processo Gerir Informações).

Ítem

7.1

Referência

e

Recomendação (10/12/2018)
Interaja com a AFPE/SAF afim de que sejam
estabelecidos parâmetros e regras objetivas no SARH
que permitam uma integração entre os sistemas com o
intuito de realizar, de forma automatizada, o bloqueio
dos agentes públicos que, de forma definitiva ou
temporária, não possam ter acesso ao Sistema
Eletrônico de Informações – SEI (5.21.2).
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Providência 1
Em atenção à referida recomendação, acionaremos a AFPE/SAF para a realização de reuniões a
fim de se estabelecer parâmetros e regras objetivas no SARH referente à situação funcional dos
servidores e suas implicações. A partir da conclusão do trabalho junto à AFPE/SAF, serão
demandadas evoluções para implementação da Integração do SARH junto ao SEI para realizar, de
forma automatizada, o bloqueio dos agentes públicos que, de forma definitiva ou temporária, não
possam ter acesso ao SEI. Prazo para conclusão: dezembro de 2019.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 17/2018/AUD/Anatel

11/02/2019

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
66/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SGI, GIIB

Assunto:

Internalização da LAI considerando o uso do Sistema Eletrônico de
Informação-SEI, especialmente quanto às questões de sigilo e
publicidade (Processo Gerir Informações).

Ítem

7.1

Referência

f

Recomendação (10/12/2018)
Realize o levantamento de todas as informações
disponíveis no Portal da Anatel relacionadas às
diretrizes do Guia de Transparência Ativa para os
Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal da
CGU, e adote as providências necessárias para a
correção e atualização das respectivas informações
(5.28.1).

Classificação

Gerenciar
Informação

Providência 1
Correções a serem feitas: i. Item Institucional: • Ausência de currículos dos ocupantes de cargo
gerenciais e de assessoria; (Providência: Provocaremos a APC, gestora de conteúdo desta página,
para a correção) • Ausência de mecanismo que possibilite o download do histórico da agenda de
autoridades em formato aberto. (Providência: A equipe de Portal integrará a esta publicação com o
conteúdo já existente no Portal de Dados Abertos) ii. Item Ações e Programas: • Não são
apresentadas as informações indicadas pelo guia, como, por exemplo: lista dos programas e ações
executados; indicação da unidade responsável pelo desenvolvimento e implementação de cada um
deles; principais metas, indicadores de resultado e impacto (quando existentes); e principais
resultados. (Providência: Provocaremos a APC, gestora de conteúdo desta página, para a correção)
iii. Item Participação Social: • Itens de navegação não criados: Conferências e Outras Ações.
(Providência: Provocaremos a APC, gestora de conteúdo desta página, para a correção) iv. Item
Convênios e Transferências: • No Portal da Anatel há indicação para consulta ao SICAC. O
conteúdo está em desacordo com o guia uma vez que não há link direcionando ao Portal da
Transparência ou ao SICONV. (Providência: A equipe de Portal resolverá a inconformidade) v.
Item Receitas e Despesas: • Os links execução orçamentária e diárias e passagens direcionando à
paginas não encontradas; (Providência: A equipe de Portal resolverá a inconformidade) • O link
“receitas da Agência” direciona o usuário para uma tela de consulta geral de receitas da União no
Portal da Transparência. Não há o passo-a-passo para localizar receitas específicas da Anatel.
(Providência: A equipe de Portal resolverá a inconformidade) vi. Item Licitações e Contratos: • A
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análise e a indicação das inconformidades foram feitas no Relatório de Auditoria nº 09/2018/AUD
– Anatel SEI nº 2889761 (item 7.1, referência i) (Providência: Provocaremos a APC, gestora de
conteúdo desta página, para a correção) vii. Item Servidores: • O link direciona para a página
principal do Portal da Transparência e o passo-a-passo de consulta de servidor está desatualizado
uma vez que ele faz referência ao site antigo (Providência: A equipe de Portal resolverá a
inconformidade) viii. Item Perguntas Frequentes: • O Portal não traz a informação da data da
última atualização das respostas aos questionamentos. (Providência: A equipe de Portal resolverá a
inconformidade) Nos itens acima em que foi indicado como providência que “Provocaremos a
APC, gestora de conteúdo desta página, para a correção”, primeiramente formalizaremos por
Memorando os itens correspondentes e, em seguida, apoiaremos a APC para atendimento das
recomendações, acompanhando seu andamento. A depender das primeiras interações com a APC
sobre os itens que lhes cabe tratar, diretamente ou interagir com as áreas afetas, o que pode gerar
prorrogação do prazo aqui indicado, indicamos preliminarmente o prazo para conclusão final:
Setembro de 2019. Nos itens acima em que foi indicado como providência que “A equipe de Portal
resolverá a inconformidade”, o prazo para conclusão final: Fevereiro de 2019.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 17/2018/AUD/Anatel

11/02/2019

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
66/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SGI, GIIB

Assunto:

Internalização da LAI considerando o uso do Sistema Eletrônico de
Informação-SEI, especialmente quanto às questões de sigilo e
publicidade (Processo Gerir Informações).

Ítem

7.1

Referência

g

Recomendação (10/12/2018)
Estabeleça procedimento de monitoramento das
informações a serem disponibilizadas no Portal da
Anatel a fim de que estas sempre estejam em
conformidade com os normativos que dispõem sobre o
acesso as informações de que trata a Lei n.º
12.527/2011 (5.28.2).

Classificação

Gerenciar
Informação

Providência 1
Procederemos conforme recomendação. Elaboraremos procedimento de monitoração periódica da
conformidade do conteúdo do Portal. Prazo para conclusão: Setembro de 2019.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 17/2018/AUD/Anatel

11/02/2019

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
66/2018/SEI/AUD
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Órgão Responsável:

SRC, RCRC

Assunto:

Internalização da LAI considerando o uso do Sistema Eletrônico de
Informação-SEI, especialmente quanto às questões de sigilo e
publicidade (Processo Gerir Informações).

Ítem

7.2

Referência

a

Recomendação (10/12/2018)
Estabeleça fluxo de tratamento das demandas no e-SIC
garantindo que as respostas aos questionamentos
formulados com pedidos negados contenham todas as
informações dispostas na Lei nº 12.527/2011 e no
Decreto nº 7.724/2012, bem como garantam a
identificação das autoridades responsáveis pelas
respostas a esses questionamentos, conforme previsto
nos normativos citados (5.35.1).

Classificação

Gerenciar
Informação

Providência 1
Segue documento, em anexo, com as providencias adotadas.
Análise da Equipe Auditoria 1

Prazo

Considerando a manifestação da área, a Auditoria Interna irá acompanhar o
andamento das providências propostas. Em virtude disso, prorroga-se o
acompanhamento da recomendação. Recomendação em andamento.

Relatório de Auditoria: 18/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
145/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE

Assunto:

Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP

Ítem

6.1

Referência

a

Recomendação (07/01/2019)

Memorando de Referência:
145/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE

Assunto:

Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP

6.1

Classificação

Apresente nos autos do Processo SEI n.º
Programa de
53500.043265/2018-65, as justificativas para considerar Indenização
as premissas utilizadas nos cálculos encaminhados à
por Serviços
Auditoria Interna; (§4.2.1 a 4.8.2)
Prestados

Relatório de Auditoria: 18/2018/AUD/Anatel

Ítem

11/02/2019

Referência

Recomendação (07/01/2019)

Classificação

b

Nos termos do artigo 5º da Portaria n.º 389, de
12/5/2014, do Conselho Diretor, que, após a
apresentação das justificativas das premissas utilizadas
recomendadas no item 6.1 “a”, deste relatório,
encaminhe o Processo SEI n.º 53500.043265/2018-65 à
Procuradoria Federal Especializada da Anatel para
manifestação. (§4.2.1 a 4.8.2)

Programa de
Indenização
por Serviços
Prestados
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Relatório de Auditoria: 19/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
147/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE

Assunto:

Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP

Ítem

6.1

Referência

a

Recomendação (07/01/2019)

Apresente nos autos do Processo SEI n.º
Programa de
53500.043248/2018-28, as justificativas para considerar Indenização
as premissas utilizadas nos cálculos encaminhados à
por Serviços
Auditoria Interna; (§4.2.1 a 4.8.2)
Prestados

Relatório de Auditoria: 19/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
147/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE

Assunto:

Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP

Ítem

6.1

Classificação

Referência

Recomendação (07/01/2019)

Classificação

b

Nos termos do artigo 5º da Portaria n.º 389, de
12/5/2014, do Conselho Diretor, que, após a
apresentação das justificativas das premissas utilizadas
recomendadas no item 6.1 “a”, deste relatório,
encaminhe o Processo SEI n.º 53500.043248/2018-28 à
Procuradoria Federal Especializada da Anatel para
manifestação. (§4.2.1 a 4.8.2)

Programa de
Indenização
por Serviços
Prestados

Relatório de Auditoria: 22/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
158/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SFI, FIGF

Assunto:

Avaliar a execução do planejamento das atividades de fiscalização e o
controle de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações – Pados, da Superintendência de Fiscalização - SFI.

Ítem

7.2

Referência

a

Recomendação (17/01/2019)
Estabeleça controles que assegurem o rastreamento da
execução do quantitativo de ações de fiscalização
previsto e aprovado no Plano Operacional de
Fiscalização; (§ 5.2.1 ao § 5.8.1)

Relatório de Auditoria: 22/2018/AUD/Anatel

Classificação

Fiscalização

Memorando de Referência:
158/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SFI, FIGF

Assunto:

Avaliar a execução do planejamento das atividades de fiscalização e o
controle de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações – Pados, da Superintendência de Fiscalização - SFI.

Ítem

Referência

Recomendação (17/01/2019)
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7.2

b

Ao elaborar Plano Operacional de Fiscalização indique
quais ações estão vinculadas às Diretrizes de
Fiscalização discriminando os temas prioritários,
aprovados pelo Conselho Diretor; (§ 5.2.1 ao § 5.8.2)

Relatório de Auditoria: 22/2018/AUD/Anatel

Fiscalização

Memorando de Referência:
158/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SFI, FIGF

Assunto:

Avaliar a execução do planejamento das atividades de fiscalização e o
controle de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações – Pados, da Superintendência de Fiscalização - SFI.

Ítem
7.2

Referência

Recomendação (17/01/2019)

Classificação

c

Estabeleça controles que garantam a efetiva
contabilização das horas reais utilizadas para cada ação
de fiscalização; (§ 5.2.1 ao § 5.8.3)

Fiscalização

Relatório de Auditoria: 22/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
158/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SFI, FIGF

Assunto:

Avaliar a execução do planejamento das atividades de fiscalização e o
controle de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações – Pados, da Superintendência de Fiscalização - SFI.

Ítem

7.2

Referência

d

Recomendação (17/01/2019)
Realize levantamento de todos os servidores que
possuem permissão de acesso ao sistema RADAR com
intuito de adequar as permissões de acesso às
atribuições efetivamente exercidas pelos agentes
públicos; (§ 5.9.1 ao § 5.15.1)

Relatório de Auditoria: 22/2018/AUD/Anatel

Classificação

Fiscalização

Memorando de Referência:
158/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SFI, FIGF

Assunto:

Avaliar a execução do planejamento das atividades de fiscalização e o
controle de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações – Pados, da Superintendência de Fiscalização - SFI.

Ítem

7.2

Referência

Recomendação (17/01/2019)

Classificação

e

Implemente rotina de verificação das permissões dos
acessos ao sistema RADAR, ou a outro sistema que vier
a substituí-lo, a fim de que, de acordo com a
movimentação da lotação dos servidores, estas
permissões sejam revistas e adequadas às atividades
desempenhas por esses servidores; (§ 5.9.1 ao § 5.15.2)

Fiscalização
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Relatório de Auditoria: 22/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
158/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SFI, FIGF

Assunto:

Avaliar a execução do planejamento das atividades de fiscalização e o
controle de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações – Pados, da Superintendência de Fiscalização - SFI.

Ítem

7.2

Referência

Recomendação (17/01/2019)

Classificação

f

Crie mecanismos para aperfeiçoar o controle dos prazos
do processo e faça constar nos autos dos Procedimentos
para Apuração de Descumprimento de Obrigações Pados, a justificativa/motivação para a dilação do prazo
de instrução e decisão; (§ 5.27.1 ao § 5.33.1)

Fiscalização

Relatório de Auditoria: 22/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
158/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SFI, FIGF

Assunto:

Avaliar a execução do planejamento das atividades de fiscalização e o
controle de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações – Pados, da Superintendência de Fiscalização - SFI.

Ítem

7.2

Referência

Recomendação (17/01/2019)

Classificação

g

Em conjunto com a Superintendência de Controle de
Obrigações, estabeleçam procedimento uniforme para
registro das informações nos sistemas de controle dos
Pados, de forma a evitar registros incorretos/imprecisos,
especialmente aqueles oriundos de dubiedades na
interpretação das normas que regem o processo; (§
5.34.1 ao § 5.40.1)

Fiscalização

Relatório de Auditoria: 22/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
158/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SFI, FIGF

Assunto:

Avaliar a execução do planejamento das atividades de fiscalização e o
controle de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações – Pados, da Superintendência de Fiscalização - SFI.

Ítem

7.2

Referência

h

Recomendação (17/01/2019)
Realize o levantamento de todos os processos que
fazem parte dos Termos de Ajustamento de Conduta TAC, com o objetivo de ajustar as bases de dados do
SITAC e do SPADO. (§ 5.42.0.1 ao § 5.44.16.1)

Relatório de Auditoria: 22/2018/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

Classificação

Fiscalização

Memorando de Referência:
158/2018/SEI/AUD

SFI, FIGF
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Avaliar a execução do planejamento das atividades de fiscalização e o
controle de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações – Pados, da Superintendência de Fiscalização - SFI.

Assunto:
Ítem

7.3

Referência

a

Recomendação (17/01/2019)

Classificação

Divulgue os relatórios de fiscalização ao público
externo observando a periodicidade prevista no item
Fiscalização
109 do Anexo da Portaria SFI n.º 509/2015. (§ 5.16.1 ao
5.22.1)

Relatório de Auditoria: 24/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
79/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO

Assunto:

Auditoria sobre a gestão dos créditos passíveis de inscrição em dívida
ativa.

Ítem

7.2

Referência

a

Recomendação (21/01/2019)

Classificação

À Superintendência de Administração e Finanças que
implemente procedimento que estabeleçam controles e
mecanismos de monitoramento para a gestão dos
Gerenciar
créditos passíveis em inscrição em dívida ativa, de
arrecadação
forma a orientar as unidades gestoras de créditos e as
unidades de cobrança da Agência. (§ 5.14.1 ao § 5.18.1)

Relatório de Auditoria: 24/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
79/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFFO

Assunto:

Auditoria sobre a gestão dos créditos passíveis de inscrição em dívida
ativa.

Ítem

7.3

Referência

Recomendação (21/01/2019)

Classificação

a

À Gerência de Finanças, Orçamento e Arrecadação que
adote medidas necessárias, incluindo notificação às
áreas gestoras dos créditos para que realizem os devidos
procedimentos, a fim de que todos os créditos
definitivamente constituídos, passíveis de serem
inscritos em dívida ativa, sob sua responsabilidade,
sejam encaminhados à Procuradoria Geral Federal para
análise e demais providências conforme estabelece o
Decreto nº 9.194/2017; (§5.7.1 ao 5.11.4)

Gerenciar
arrecadação

Relatório de Auditoria: 24/2018/AUD/Anatel
Órgão Responsável:

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
79/2018/SEI/AUD

SAF, AFFO
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Auditoria sobre a gestão dos créditos passíveis de inscrição em dívida
ativa.

Assunto:
Ítem

7.3

Referência

b

Recomendação (21/01/2019)

Classificação

À Gerência de Finanças, Orçamento e Arrecadação que
contabilize os créditos a receber advindos da dívida
ativa, a fim de evidenciar nos demonstrativos contábeis
Gerenciar
o exato valor do ativo da Agência, conforme estabelece
arrecadação
a Lei nº 4.320/1964, o Decreto nº 6.976/2009, a Decisão
Normativa nº 170/2018 e o Manual SIAFI. (§ 5.21.1 ao
§ 5.25.1).

Relatório de Auditoria: 24/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
79/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

GR02

Assunto:

Auditoria sobre a gestão dos créditos passíveis de inscrição em dívida
ativa.

Ítem

7.4

Referência

Recomendação (21/01/2019)

Classificação

a

À Gerência Regional nos Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo que adote medidas necessárias a fim de
que os créditos definitivamente constituídos, passíveis
de serem inscritos em dívida ativa, sejam encaminhados
à Procuradoria Geral Federal para análises e demais
providências, conforme estabelece o Decreto nº
9.194/2017. (§5.7.1 ao § 5.11.4).

Gerenciar
arrecadação

Relatório de Auditoria: 24/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
79/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

GR11

Assunto:

Auditoria sobre a gestão dos créditos passíveis de inscrição em dívida
ativa.

Ítem

7.5

Referência

a

Recomendação (21/01/2019)
À Gerência Regional nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima que adote medidas necessárias a
fim de que os créditos definitivamente constituídos,
passíveis de serem inscritos em dívida ativa, sejam
encaminhados à Procuradoria Geral Federal para
análises e demais providências, conforme estabelece o
Decreto nº 9.194/2017; (§5.7.1 ao § 5.11.4).

Relatório de Auditoria: 24/2018/AUD/Anatel

Classificação

Gerenciar
arrecadação

Memorando de Referência:
Memorando-Circular nº
79/2018/SEI/AUD
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Órgão Responsável:

GR11

Assunto:

Auditoria sobre a gestão dos créditos passíveis de inscrição em dívida
ativa.

Ítem

7.5

Referência

b

Recomendação (21/01/2019)
À Gerência Regional nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima que tendo em vista a possível
prescrição dos créditos sob o número Fistel
50408530332, sequencial 8 e 9, realize análise dos
referidos créditos e caso tenha ocorrido a prescrição da
ação executória, encaminhe-os à Corregedoria para
providências necessárias. (§5.7.1 ao § 5.11.4).

Relatório de Auditoria: 27/2018/AUD/Anatel

Classificação

Gerenciar
arrecadação

Memorando de Referência:
Memorando nº
162/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SGI, GIDS

Assunto:

Auditoria sobre processo de planejamento e desenvolvimento de
sistemas da Agência.

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (21/01/2019)

Classificação

a

Implemente procedimento que estabeleça controles e
mecanismos de monitoramento para o acompanhamento
de todas as etapas das demandas de manutenção
evolutiva, a fim de mitigar eventuais atrasos; (§ 5.1.1 ao
§ 5.7.1)

Gerenciar
Sistemas

Relatório de Auditoria: 27/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº
162/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SGI, GIDS

Assunto:

Auditoria sobre processo de planejamento e desenvolvimento de
sistemas da Agência.

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (21/01/2019)

Classificação

b

Providencie a alteração do Contrato SGI nº 15/2015,
com o intuito de ajustar os prazos para a homologação
dos serviços constantes no Termo de Referência, anexo
I do Edital do Pregão eletrônico nº 4/2015. (§ 5.8.1 ao §
5.14.1)

Gerenciar
Sistemas

Relatório de Auditoria: 25/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 82/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SCP, CPAE

Assunto:

Avaliação dos controles internos do processo Modelar Custos da
Prestação.
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Ítem

7.1

Referência

a

Recomendação (23/01/2019)
Que formalize os procedimentos operacionais relativos
ao processo Modelar Custos da Prestação, definindo as
responsabilidades, fases do processo e produtos
esperados das análises realizadas (itens 5.4 a 5.10.1)

Relatório de Auditoria: 25/2018/AUD/Anatel

Classificação
Modelar
Custos da
Prestação

Memorando de Referência:
Mem. Circ. nº 82/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SCP, CPAE

Assunto:

Avaliação dos controles internos do processo Modelar Custos da
Prestação.

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (23/01/2019)

Classificação

b

Que institua procedimento de monitoramento e
avaliação do processo Modelar Custos da Prestação, em
consonância com o inciso XIV, do art. 8º da Instrução
Normativa Conjunta MPOG/CGU n.º 1/2016 (itens 5.11
a 5.20.1).

Modelar
Custos da
Prestação

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE3

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

a

Recomendação (28/01/2019)
Abstenha-se de definir datas de vigência diferentes das
datas de publicação dos atos concessórios de
aposentadoria, em atendimento ao contido no art. 188,
da Lei n.º 8.112/90. (§5.5)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Classificação
Administrar
Pessoal

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1, AFPE3

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

b

Recomendação (28/01/2019)
Defina, no fluxo de tratamento dos processos de
concessão de aposentadoria, fase que contemple a
análise da regularidade de todas as parcelas
incorporadas aos proventos dos servidores,
especialmente a VPNI relacionada ao art. 62-A da Lei
n.º 8.112/90, em observância ao Manual de
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Procedimentos de aposentadoria, do Ministério do
Planejamento. (§5.12)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1, AFPE3

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

c

Recomendação (28/01/2019)

Classificação

Junte as portarias de designação e dispensa das funções
exercidas aos processos de aposentadoria dos servidores
listados no quadro 4 do Relatório de Auditoria e de
outros servidores que tenham incorporado a VPNI do
art. 62-A da Lei n.º 8.112/90 aos proventos, cujos atos
de concessão não tenham sido apreciados pelos órgãos
Administrar
de controle, conforme prevê o art. 71, III, da
Pessoal
Constituição Federal. Caso identificados indícios de
irregularidades, recomenda-se observar o disposto na
Orientação Normativa nº 04, de 21 de fevereiro de
2013, e na Orientação Normativa nº 05, de 21 de
fevereiro de 2013, para a retificação das informações.
(§5.12)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE3

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

Referência

7.1

d

Recomendação (28/01/2019)
Adote procedimento para garantir a formalização, no
processo, da opção do servidor pelo fundamento legal
da aposentadoria. (§5.19)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Classificação
Administrar
Pessoal

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE2

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

Referência

Recomendação (28/01/2019)
Estabeleça, como etapa necessária do tratamento dos
processos de aposentadoria, a revisão dos lançamentos
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7.1

e

feitos na folha de pagamento, preferencialmente no
período de sua homologação. (§5.26)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Pessoal

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE2

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

f

Recomendação (28/01/2019)

Classificação

Notifique a Auditoria Interna quando forem saneados os
cálculos dos acertos de aposentadoria dos processos
53500.007207/2016-14, 53500.078753/2017-11,
53500.086333/2017-08, 53500.076856/2017-38,
Administrar
53500.079883/2017-62 e 53500.061644/2017-56,
Pessoal
conforme as providências para a regularização
apresentadas no decorrer do trabalho de auditoria.
(§5.26)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1, AFPE3

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

g

Recomendação (28/01/2019)

Classificação

Defina, no fluxo de tratamento dos processos de
concessão de abono de permanência, os controles
Administrar
necessários para que fique evidenciado, nos processos, o
Pessoal
cumprimento dos requisitos para a concessão dos
benefícios aos servidores. (§5.41)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1, AFPE3

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (28/01/2019)

Classificação

h

Notifique a Auditoria Interna quando ocorrer a
anexação, ao processo 53500.004319/2018-77, da
certidão de tempo de contribuição do período de
1/8/1982 a 13/10/1991, indicado às fls. 6 do documento
2410417, relativa ao servidor matrícula 1070474.

Administrar
Pessoal
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(§5.41)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1, AFPE3

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

i

Recomendação (28/01/2019)

Classificação

Retome a análise dos processos de averbação de tempo
prestado em condições especiais no período celetista
que estejam pendentes de decisão conclusiva, nos
Administrar
termos do Ofício Circular n.º 37/2018-MP, do
Pessoal
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
(§5.48)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1, AFPE2, AFPE3

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

j

Recomendação (28/01/2019)
Notifique a Auditoria Interna quando for concluída a
correção da data da vigência do abono de permanência
do servidor matrícula/SIAPE n.º 0809803, tendo em
vista a retificação da Certidão de Tempo de
Contribuição. (§5.48)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Classificação

Administrar
Pessoal

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1, AFPE3

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

k

Recomendação (28/01/2019)
Inclua, no fluxo de tratamento dos processos de
concessão de abono de permanência, a verificação e
atualização do cadastro SIAPE com base nas
informações constantes nos processos. (§5.48)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Classificação
Administrar
Pessoal

Memorando de Referência:
Memorando nº
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164/2018/SEI/AUD
Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE2

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

l

Recomendação (28/01/2019)
Notifique a Auditoria Interna quando for concluído o
saneamento dos acertos de abono de permanência
relativos aos processos 53500.017559/2016-70 e
53500.025266/2016-66. (§5.55)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Classificação
Administrar
Pessoal

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

m

Recomendação (28/01/2019)
Defina, no fluxo de tratamento dos processos de
concessão de aposentadoria e pensão, os controles
necessários para o cumprimento do prazo previsto no
art. 7º da IN TCU n.º 78/2018. (§5.70)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Classificação
Administrar
Pessoal

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

n

Recomendação (28/01/2019)
Estabeleça os controles necessários para evitar o
encaminhamento, aos órgãos de controle, de
informações relativas a aposentadorias com
inconsistências ou omissões. (§5.77)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Classificação
Administrar
Pessoal

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

Referência

Recomendação (28/01/2019)
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7.1

o

Retifique as informações dos formulários do e-Pessoal
pertinentes às aposentadorias indicadas no quadro 13.
(§5.77)

Relatório de Auditoria: 26/2018/AUD/Anatel

Administrar
Pessoal

Memorando de Referência:
Memorando nº
164/2018/SEI/AUD

Órgão Responsável:

SAF, AFPE, AFPE1

Assunto:

Avaliação de aposentadorias, pensões e abonos de permanência e
respectivos reflexos na folha de pagamento.

Ítem

7.1

Referência

Recomendação (28/01/2019)

Classificação

p

Formalize cronograma para o cumprimento da Portaria
Normativa n.º 9, de 1º de agosto de 2018, do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dando
ciência a esta Auditoria sobre o cumprimento das fases
que vierem a ser definidas. (§5.84)

Administrar
Pessoal

TOTAL: 92
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