
Adriana Lúcia Preza Borges de Carvalho / TCE-MT / preza@tce.mt.gov.br 
André Luiz Souza Ramos / TCE-MT / andreram@tce.mt.gov.br 

Elci Pessoa Júnior / TCE-PE / elcijr@tce.pe.gov.br  
Heloisa Auxiliadora Boaventura de Moraes / heloisa@tce.mt.gov.br 

 
 
 

XIV SINAOP – Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – Cuiabá 
– MT – Nov/2011 
 



1. Introdução 

Gestor muitas 
vezes inicia  
várias obras  

sem recursos 
para todas 

Recursos 
limitados 

Grande 
demanda 

Obras 
públicas  

Brasil – Retomada do crescimento após longo período de 
baixos investimentos em infraestrutura  
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1. Introdução 

Obras paralisadas : 

 Custos desnecessários de execução, manutenção e 
reparo 

 Transtornos que se prolongam 

 Bens públicos necessários não ficam disponíveis ao 
cidadão 

 Investimento público sem retorno 

 Outros investimentos que poderiam ser realizados 
com aqueles recursos 
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1. Introdução 

 Nas auditorias em obras paralisadas é necessário: 
 determinar as causas da paralisação; 

 avaliar os prejuízos causados referentes ao refazimento de 
serviços; 

 Avaliar o investimento realizado sem que o bem público fosse 
disponibilizado ao uso; 

 Apontar todos os responsáveis por esses danos.  

 O presente trabalho apresenta os primeiros resultados de 
auditorias em obras rodoviárias paralisadas realizadas pela 
equipe da Secretaria de Controle Externo de Obras e 
Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso, utilizando-se da metodologia proposta no 
Manual de Procedimentos para Auditoria em Obras 
Rodoviárias 
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2. Critérios para Definição do Objeto 

 Grande nº de obras paralisadas + limitada capacidade 
operacional dos TC’s = amostra 

 

 

 Obras paralisadas : 

 Obras declaradas como tal pelo órgão gestor (excluídas 
as paralisações sazonais); 

 Obras com um ano ou mais sem medição; 

 Obras com contratos rescindidos e não concluídas. 
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2. Critérios para Definição do Objeto 
 ofício ao órgão aditado, solicitando planilha atualizada 

com todas as obras contratadas e não concluídas  

 obras paralisadas (segundo critérios definidos) 

 = universo auditado.  

 

 Desse universo define-se a amostra considerando: 

 Período disponível 

 Tamanho da equipe 

 Tempo gasto em cada inspeção (complexidade das 
obras) 

 Tempo de deslocamento (agrupar obras por região) 
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2. Critérios para Definição do Objeto 

programação anual de auditoria de obras paralisadas 

 +  
relatório anual de obras paralisadas do órgão 

 =  
 avaliação da evolução do planejamento das obras do 

órgão e da efetividade das auditorias de obras 
paralisadas pela esperada redução no número e na 

gravidade das ocorrências. 
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2. Critérios para Definição do Objeto 
Para essas obras selecionadas solicitar (meio eletrônico) : 

 

 Projeto básico e/ou executivo , contrato e aditivos e 
responsáveis pelo contrato; 

 Cronograma, ordem de serviço, paralisações e reinícios; 

 Proposta vencedora (com composições); 

 Último Boletim de medição pago com memórias de 
cálculo 

 Termo de recebimento, se for o caso; 

 Contrato para a fiscalização dos serviços, se houve. 
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3. Visitas Técnicas 

Após Selecionar o objeto total da Auditoria: 

 Agrupar as obras por micro-regiões do Estado; 

 Calcular o tempo de inspeção, considerando os tempos 
de deslocamentos e a extensão de cada obra; 

 Com antecedência mínima de uma semana, comunicar 
as inspeções ao representante do órgão, solicitando a 
presença dos engenheiros fiscais. 

Equipamentos para inspeções em campo: 

 Veículo adequado;  

 Notebook com arquivos necessários; 

 GPS e câmera digital; 

 Trenas e outros (conforme o tipo da obra). 
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3. Visitas Técnicas 
Procedimentos: 

 Levantamento físico = Verificação do estágio em que a obra 
foi paralisada. Execução física corresponde ao medido e 
pago? 

 Foram executados os serviços que visam proteger a obra 
durante o período de paralisação? 

 Estimar prejuízos já ocorridos e identificar os  responsáveis. 

 Verificar efetividade dos recursos investidos - obra refletiu 
alguma melhora no nível de serviço prestado pelo Estado à 
população? 

 Analisar as justificativas para a paralisação. Individualizar os 
responsáveis pelos prejuízos gerados. 

 Realizar documentário fotográfico. 

 Emitir  Termo de Inspeção para Obras Paralisadas 
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4. Prejuízo com as Obras Paralisadas 

LC 101/2000: 

 Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei 
orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão 
novos projetos após adequadamente atendidos os em 
andamento e contempladas as despesas de conservação 
do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentárias. 
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4. Prejuízo com as Obras Paralisadas 

Aspectos sociais: 

• Transtornos durante fase de execução 

• Frustação aos usuários  
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Aspectos financeiros: 

• Deterioração dos serviços executados 

• Investimento sem retorno à sociedade 

• Pagamento por serviços ainda não executados 



4. Prejuízo com as Obras Paralisadas 

Deterioração dos serviços executados 
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4. Prejuízo com as Obras Paralisadas 

Investimento sem retorno à sociedade 
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Teleférico da Chapada dos Guimarães – R$ 580 mil 



5. Da Responsabilização 

Responsável é aquele de quem, nos termos da lei, se 
pode exigir o cumprimento de uma obrigação, ou a 
quem, nos termos da lei, se pode impor sanção pelo 
descumprimento de uma obrigação, legal ou negocial  
 

CUNHA, Sérgio Sévula Da. Responsabilidade do administrador público. Revista Trimestral de Direito Público n° 31/79, 2000. 
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• Os Responsáveis pelos prejuízos podem ser indicados, desde o 
Relatório de Auditoria, com a configuração da irregularidade 

• O valor do dano, devido à sua natureza progressiva, só poderá 
ser conhecido com o reinício da obra 



5. Da Responsabilização 

A responsabilidade será da empresa contratada se: 

 abandonou injustificadamente a obra ou passou a executá-
la em ritmo incompatível com o Cronograma previsto.  

 

O responsável será o atual gestor, quando: 

 paralisou injustificadamente os serviços; 

 paralisou por carência de recursos, mas iniciou outros 
contratos após a paralisação; 

 abandonou a obra apenas por discordar do mérito 
administrativo do gestor anterior. 
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5. Da Responsabilização 

O responsável será o gestor  anterior ou o projetista quando: 

 a obra foi iniciada com um projeto deficiente que 
demandou muito tempo para ajuste; 

 a obra era absolutamente desnecessária à sociedade; 

 a obra foi iniciada sem licitação ou com processo eivado de 
nulidade; 

 a obra foi iniciada sem a garantia dos recursos necessários 
para sua conclusão.  
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6. Dados Exemplificativos das Auditorias em Mato 
Grosso 

Obra Paralisada 
desde 

Valor do 
Contrato 

Valor Pago Valor do 
Estorno 

Prejuízo 
Potencial 
Apontado 

1 30/11/2009 14.514.584,82 2.574.485,09 207.355,49 976.197,62 

2 31/10/2010 15.074.452,34 7.797.300,61 227.507,01 1.495.387,86 

3 30/11/2010 19.481.384,97 8.119.348,97 0,00 0,00 

4 12/11/2010 9.104.429,26 6.115.535,09 384.021,22 328.612,33 

5 30/11/2010 13.970.155,11 1.999.507,72 622.479,17 307.283,52 

    72.145.006,50 26.606.177,48 1.441.362,89 3.107.481,33 
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As obras selecionadas corresponderam a 56 % do valor de obras paralisadas no 
primeiro bimestre de 2011, que perfaziam um montante de R$ 128.922.995,14.  
 



7. Conclusões 

 Os procedimentos apresentados permitem: 

 demonstrar a situação física das obras paralisadas; 

 determinar os prejuízos financeiros; 

 Determinar os responsáveis pela situação. 

 

 Paralisações de obras jamais indicam economia à 
Administração, mas meras postergações de desembolsos, às 
custas de acúmulos de prejuízos financeiros e sociais.  
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7. Conclusões 

 Os procedimentos de auditoria descritos contribuem para 
alertar os atuais gestores para que atendam ao disposto no 
art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 É imprescindível que a Administração Pública promova de 
maneira urgente um plano de retomada do estoque de 
obras paralisadas, apresentando, inclusive, um cronograma 
físico-financeiro de ataque.  
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