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EXPERIÊNCIA DO TCE-PE QUANTO À INEFICIÊNCIA E NÃO
EFETIVIDADE DO SISTEMA ADUTOR DE AFOGADOS DE INGAZEIRA
David Pereira Galvão/TCE-PE/david@tce.pe.gov.br
RESUMO
O presente artigo apresenta a experiência do TCE-PE quanto à ineficiência e à ausência
de efetividade do Sistema Adutor de Afogados de Ingazeira. Durante o ano de 2005, auditoria
do TCE-PE constatou, após análise dos projetos executivos, dos contratos, inspeção in loco
das várias unidades desse sistema, avaliação do livro diário de obras e demais documentos,
que o prazo pactuado para iniciar o funcionamento desse sistema não fora cumprido, em
decorrência de vários estouramentos em parte dessa adutora (tubos em 300 mm de PRFV
com extensão aproximada de 12 km), e consequentemente esse sistema encontrava-se em
situação de total falta de efetividade. Tais testes continuaram durante o primeiro semestre de
2006, sem nenhuma correção definitiva dos problemas identificados pela equipe técnica do
TCE-PE, a qual comunicou tais fatos aos agentes públicos responsáveis pela implementação
desse sistema para que pronunciassem sobre os citados estouramentos e as possíveis ações
administrativas, a fim de tornar eficiente e dar efetividade ao citado sistema adutor.
Em razão da atuação tempestiva dessa equipe técnica em 2005 e 2006, a SECTMA-PE,
responsável pela implementação desse sistema, abriu processo administrativo e notificou
todas as empresas responsáveis pela execução das obras civis, supervisão e fornecimento de
tubos para que sanassem os problemas. Essas empresas tentaram solucionar os problemas,
mediante substituição de parte da adutora de 300 mm em tubos de PRFV por tubos de RPVC
com o mesmo diâmetro, sem sucesso algum. Diante dessa ineficiência e ausência de
efetividade, o Estado de Pernambuco, durante o exercício de 2007 e 2008, tomou a decisão
de recuperar e substituir todo o trecho de adutora em 300 mm, mediante contratação de
outras empresas, com dispêndio financeiro complementar da ordem de 10%. Em razão de
tais despesas, a equipe dessa corte de contas comunicou aos responsáveis que as mesmas são
irregulares, devendo ser ressarcidas aos cofres públicos. Como resultado dessa atuação do
TCE-PE, o citado Estado promoveu ação judicial ordinária, de natureza indenizatória,
contra as empresas responsáveis pela execução desse sistema adutor, no início de 2009.
PALAVRAS-CHAVES: Auditoria concomitante de sistema adutor; Obras hídricas, Estudo
de caso; Ineficiência e ausência de efetividade desse sistema.
1. INTRODUÇÃO
As obras públicas nacionais padecem de diversos problemas de várias origens e
naturezas. Existem fraudes em licitações, uso de materiais de baixa qualidade, emprego de
técnicas inadequadas, obras paralisadas ou inacabadas, bem como superfaturamento de preços
e pagamentos por serviços não realizados e materiais não empregados1. Além desses
problemas, para fins de controle interno e externo dos investimentos públicos em obras,
destaca-se aplicação de recursos públicos de forma ineficiente e não efetiva, contrariando
princípios norteadores da Administração Pública e deveres do gestor público no trato da coisa
pública, previstos na Constituição da República Federativa do Brasil2.
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Auditoria de Qualidade de Obras Públicas. Nogueira, Carnot Leal. Recife, 2005.
Constituição da República Federativa do Brasil: art. 37, caput.
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Abordando estes últimos problemas, o presente trabalho tem como objetivo apresentar
alguns resultados obtidos de auditoria de acompanhamento de obras hídricas, realizada entre
2005 e 2008, referente à ineficiência e à falta de efetividade do Sistema Adutor de Afogados
de Ingazeira, relatando a experiência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco quanto
análise desses fatos. Tal atuação concomitante dessa Corte de Contas fez com que o órgão ou
entidade responsável pela implantação desse sistema alterasse a prática administrativa de
omissão quanto à responsabilização das empresas contratadas para execução do citado sistema
adutor, decorrente de vícios na prestação de serviços ou na execução das obras e
consequentemente ineficiência e/ou ausência de efetividade de tal sistema.
O corolário natural do exposto nos parágrafos acima é a mudança de paradigma de
sistema de controle externo, baseado no exercício financeiro e entidade pública fiscalizada,
para um modelo de auditoria que contemple a obra pública a partir de uma visão holística,
avaliando se aplicação dos recursos, nessa obra, atendeu os objetivos contratados, sobretudo
quanto ao aspecto da eficiência e efetividade.
2. SISTEMA ADUTOR DE AFOGADOS DE INGAZEIRA
2.1 Considerações iniciais sobre os principais fatos relacionados ao sistema adutor
O Sistema Adutor de Afogados de Ingazeira, conhecido como Adutora Zé Dantas,
implantado no Estado de Pernambuco, teve como concepção inicial a redução de deficiência
no fornecimento de água potável para Região do Semi-Árido do Pajeú, abrangendo as
cidades de Afogados de Ingazeira, Tabira, Quixaba e Carnaíba, todas localizadas nesse
Estado, bem como atendendo uma população, projetada para final de 2005, de 46.000
habitantes. Esse sistema foi contemplado no Projeto PROÁGUA SEMI-ÁRIDO do Governo
Federal3, mediante convênio entre Ministério de Integração do Governo Federal e Governo do
Estado de Pernambuco, onde a União repassou 80% e o Estado de Pernambuco arcou com
20% do montante de recursos financeiros da ordem de R$ 22.000.000,00.
Esse sistema adutor foi implantado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia de
Pernambuco (SECTMA-PE), por meio do convênio MI/SIH 066/2000, cujo recurso é
proveniente do acordo de empréstimo AE 4310-BR entre o BIRD e República Federativa do
Brasil. Ressalta-se, ainda, que administração desse convênio foi realizada pela SECTMA-PE
no período de janeiro de 2001 a março de 2007, sendo posteriormente repassada para
Secretaria de Recursos Hídricos (SRH-PE) a partir de abril de 2007 e, finalmente, para
COMPESA em 2008.
Ressalta-se, ainda, que tal sistema adutor, possuindo captação por meio de doze poços
artesianos com profundidade média de 230 m, localizados seis poços na Lagoa de Coroá e os
outros poços no Sítio Maniçoba de Afogados Ingazeira, quatro estações elevatórias com
tanques de amortecimento unidirecional (TAU) e stanp-pipe, construção de chafarizes em
diversas comunidades rurais, bem como assentamento de tubos em PRFV (DN 50, 100, 150,
200, 250 e 300 mm) com extensão aproximada de 100 km, foi inicialmente implantado entre
os exercícios de 2011 e 2005, com previsão para conclusão e testes de pressão no primeiro
semestre de 2005, conforme figuras abaixo que resumem a localização e situação dessa
adutora, inclusive o trecho de adutora de 300 mm, situado em EEA e ponto 01, em que
ocorreu maior número de estouramento.
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PROÁGUA - Subprograma de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos para o Semi-Árido
Brasileiro.
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Esquema 01 – Planta de situação do Sistema adutor de Afogados de Ingazeira, indicando o arranjo das
principais unidades (12 poços artesianos, EEA, Ponto 1, TAU, Stand-pipe, EEB, EEC, EED e chafarizes).

Esquema 02 – Planta de situação do Sistema Adutor de Afogados de Ingazeira, indicando os pontos mais
críticos que apresentaram estouramento da adutora (trecho aproximado de 12 km entre EEA e ponto 01).
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Na execução desse convênio, entre o exercício de 2001 e 2005, foi aplicado o volume de
recursos de R$ 21.991.134,79, destacando-se as seguintes intervenções: a) obras civis com o
Consórcio formado pelas empresas FLAMAC/CORNER/SIENA, no valor total pactuado de
R$ 15.119.444,20; b) serviços de supervisão do sistema adutor com a empresa PROJETEC,
no valor total pactuado de R$ 1.246.996,44; c) serviços de energização do sistema adutor
com a empresa ADR Engenharia LTDA, no valor total pactuado de R$ 623.505,90; d)
serviços de automação do sistema adutor com a empresa ELMO ELETRO MONTAGENS
LTDA, no valor total pactuado de R$ 1.335.280,00; e) serviços de fornecimento de tubos e
conexões em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro), nas classes de pressão
1,6 e 2,5 Mpa, nos diâmetros nominais de 300, 250, 200, 150 e 100 mm, totalizando 78.319 m
(LOTE 01) e também na classe de pressão de 1,0 Mpa, nos diâmetros nominais de 150, 100 e
50 mm, totalizando 23.267 m (LOTE 02), com a empresa PETROFISA, no valor total
pactuado de R$ 3.665.908,25.
Tais contratos foram efetivamente executados até 2005, sendo o sistema previsto para
iniciar os testes no segundo semestre de 2005 e operar no primeiro semestre de 2006.
Todavia, conforme vistorias realizadas pelo corpo técnico do TCE-PE em 2006 e 2007, esses
serviços continuavam em andamento, pois não haviam sido concluídos os testes hidrostáticos
nem tampouco a correção dos vazamentos da adutora de 300 mm entre o trecho aproximado
de 12 km (entre a EEA, localizada próximo ao açude de Caroá e o ponto 01, situado no Sítio
Cachoeira), segundo documentação fotográfica abaixo.

Foto 01 – EEA inativa, situada na região do açude de
Caroá, cerca de 1.000 m dos poços artesianos.

Foto 02 – Caixa de inspeção com ventosa,
indicando estouramento na tubulação de 300 mm.

No início do segundo semestre de 2006, após provocação do TCE-PE com alerta de
responsabilização, a SECTMA-PE constitui Comissão Técnica de Avaliação (CTA), mediante
portaria SECTMA N.º 124 (20/07/2006), para apurar possíveis irregularidades e ausência de
efetividade desse sistema. Segundo relatório conclusivo dessa Comissão, esses testes
iniciaram-se em 29/07/2005 e tinha um cronograma físico previsto até o final de 2005.
Todavia, após vários meses de testes, prorrogando-se durante os exercícios de 2006 e 2007, a
adutora implantada não atendeu as pressões de trabalho para esse trecho (P = 1,60 Mpa).
Durante esse período, a PROJETEC inspecionou “in loco” e emitiu relatórios de testes de
estanqueidade, identificando as causas de estouramento por trecho, além de retirar amostras
para serem testadas em laboratório da Universidade de São Carlos (UFSCAR), conforme
documentação fotográfica abaixo.
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Foto 03 – Vício construtivo com sinais de deflexão
na ligação ponta/bolsa e estouramento.

Foto 04 – Vício construtivo com sinais de deflexão no
tubo, sendo este substituído.

Foto 05 – Ensaio de impacto realizado no
Laboratório da UFSCAR.

Foto 06 – Ensaio de impacto realizado no Laboratório
da UFSCAR.

Nos termos da conclusão daquele relatório, essa comissão identificou um somatório de
erros, que teve origem no início da implantação do Sistema Adutor. Tais erros foram
cometidos pela Fiscalização da SECTMA-PE (falhas no acompanhamento desse sistema),
pela Supervisora PROJETEC (falta de experiência no trato com o material PRFV), pelo
Consórcio FLAMAC/CONER/SIENA (não cumpriu as recomendações e os cuidados quanto
ao manuseio e condições de assentamento de tubos de PRFV de 12 metros) e pela
PETROFISA (as características dos tubos são impróprias em relação aos testes de pressão, de
impacto e de teor de resina, como também ela não deu assistência técnica pós-venda).
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Analisando esses fatos supramencionados, os técnicos do TCE-PE alertaram, durante o
exercício de 2006 e 2007, para a necessidade de que o Órgão Público responsável pela gestão
desse Sistema Adutor promovesse, o mais rápido possível, a substituição dos tubos nos
trechos críticos identificados pela PROJETEC sem ônus para Administração Pública, ou seja,
o encargo financeiro complementar deverá ser imputado ao referido Consórcio, à Supervisora,
à PETROFISA e à Fiscalização da SECTMA-PE.
Em função da ineficiência e conseqüente falta de efetividade desse sistema adutor, a
Secretaria de Recursos Hídricos promoveu, durante o período de maio a setembro de 2007, a
realização de serviços de recuperação e substituição de 5.400 metros da adutora de 300 mm
(tubos em RPVC de 6 metros). Esses serviços foram executados pelo consórcio
FLAMAC/CORNER/SIENA sem ônus para o Estado de Pernambuco, mas a COMPESA
desembolsou a importância de R$ 391.000,00, referente à compra de material hidráulico
fornecida pela PETROFISA (tubos e conexões de 300 mm em RPVC de 6 metros).
Todavia, após os testes na pressão de trabalho prevista para esse trecho, ocorreram novos
vazamentos em outros trechos da adutora de 300 mm (tubos em PRFV de 12 metros). Em
decorrência desses novos vazamentos, a Secretaria de Recursos Hídricos resolveu adquirir
mais 6.642 metros em tubos de Ferro Dúctil de 300 mm (classe 7), os quais foram adquiridos
pela COMPESA por meio de pregão eletrônico 095/2007 e pagos em 2008 a importância de
R$ 1.131.999,06. Nos termos da vistoria realizada em maio de 2008, a obra encontrava-se
paralisada, e os tubos de ferro fundido foram entregues ao almoxarifado da Gerência de
Manutenção e Operação da COMPESA em Afogados de Ingazeira, sendo posteriormente
executados os serviços de substituição desse trecho em 2009 e testados em 2010 com
resultados satisfatórios.
E finalmente, durante o exercício de 2008, provocado pelo Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco quanto à ineficiência e ausência de efetividade dos investimentos realizados
para implantação desse sistema adutor, inclusive de despesas adicionais, tendo como fato
gerador vícios supramencionados, o Estado de Pernambuco encaminhou à Procuradoria Geral
do Estado documentos e subsídios para ingresso da ação judicial cabível, com vistas à
reparação dos danos suportados pelo erário, estimados em valores aproximados de R$
2.300.000,00, sobretudo quanto aos custos adicionais para substituição e recuperação de parte
da adutora em tubos de PRFV de 300 mm.
2.2) Análise da efetividade do Sistema Adutor de Afogados de Ingazeira
A análise da ausência de efetividade desse sistema teve como parâmetro a auditoria
concomitante entre os exercícios de 2005 e 2008, tendo como entidades públicas auditadas a
SECTMA-PE (2005 e 2006), SRH-PE4 (2007) e COMPESA5 (2008), as quais foram
tempestivamente notificadas pelo corpo técnico do TCE-PE para que promovessem ações
administrativas, a fim de que esse sistema adutor realmente funcionasse.
Parte do atraso na operação desse sistema, conforme é consensualmente reconhecido por
todas as partes envolvidas na sua implantação, deve-se à onipresença de vazamentos nas
adutoras de trezentos, duzentos e cinqüenta e de duzentos milímetros localizadas,
respectivamente, entre os trechos que vão da Estação Elevatória A até o ponto 1 (cerca de 12
km), do ponto 1 à ETA de Afogados de Ingazeira (cerca de 14 km), e do ponto1 ao ponto 2
(4.006,30 m). Em virtude de tais vazamentos, a Equipe de Auditoria dessa Corte de Contas
4

SRH – Secretaria de Recursos Hídricos, instituída mediante lei estadual, em 2007, que reformou a estrutura
administrativa do Poder Executivo do Estado de Pernambuco.
5
COMPESA – Companhia de abastecimento de água de Pernambuco – o sistema adutor foi repassado para esta
entidade em 2008.
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comunicou os fatos à Secretária da SECTMA-PE, que constituiu a Comissão Técnica de
Avaliação por meio da Portaria SECTMA-PE nº. 124, de 20/07/2006, a qual tinha a finalidade
de identificar os problemas e propor soluções factíveis. Essa comissão promoveu diversas
reuniões e incursões “in loco” com a presença de todos os envolvidos nesse Sistema.
Outrossim, ela identificou que os testes desse Sistema iniciaram-se em 29/07/2005 e tinham
previsão de término em agosto de 2005, quando se iniciaria seu funcionamento regular.
Apesar da prorrogação do período de testes pelos exercícios de 2005 a 2006, esse
sistema adutor não atendeu as pressões de trabalho estipuladas para esses trechos (P= 2,50,
1,60 e 1,60 Mpa, respectivamente), rompendo-se a tubulação nos mais inusitados pontos da
rede. Importante registrar que, durante o período que vai do início do seu contrato ao início da
auditoria, a empresa responsável pela fiscalização “in loco” dos serviços e pela emissão dos
relatórios dos testes de estanqueidade da tubulação acompanhou a execução da obra sem
oficiar a SECTMA-PE de irregularidades que apontassem para o problema já manifesto,
ensejando pagamentos correspondentes às medições, assinadas pela própria fiscalização da
contratante.
Enterrados e rompidos os tubos, e desconhecidas as causas dos estouramentos, amostras
do material empregado na construção das linhas foram retiradas e remetidas para testes no
laboratório da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), cujo resultado apontou para
falhas de fabricação do produto.
A conclusão do relatório dessa Comissão (12/12/2006) indica um somatório de erros que
remetem ao início da implantação do Sistema, e que daí para diante tornaram mais complexos
e pungentes. Falhas na implantação do sistema podem ser cumulativamente atribuídas à
fiscalização da Secretaria - obrigada ao monitoramento e à diligência na realização das
despesas - à empresa supervisora (PROJETEC) - que revelou desconhecimento da tecnologia
do material empregado na construção das linhas, o polietileno reforçado com fibra de vidro PRFV, ao Consórcio FLAMAC/CORNER/SIENA - encarregado da execução dos serviços, que
não cumpriu as recomendações do fabricante nem os cuidados quanto ao manuseio e ao
assentamento de tubos de PRFV de 12 metros, e finalmente, à própria fabricante dos tubos, a
PETROFISA - que, além de se abster da assistência técnica pós-venda, forneceu produto
incompatível com as especificações técnicas estabelecidas e com os requisitos mínimos de
desempenho, sendo as amostras triplamente reprovadas nos testes de resistência à pressão, de
resistência ao impacto e de teor de resina. O referido relatório, também, recomenda a
Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente investimento complementar, onerando o
Erário, da ordem de 10 % do total contratado, a fim de substituir 5.000 m de tubos de
diâmetro de 300 mm e 2.000 m de tubos de diâmetro de 200 mm.
No laudo de auditoria de Obras e Serviços de Engenharia, referente à Prestação de
Contas6 de 2006 da SECTMA-PE, os técnicos do TCE-PE alertam para a urgente necessidade
de viabilização desse Sistema, sob risco de se tornar ineficiente todo o investimento aí
alocado, o que pode se dar tanto pela substituição da tubulação nos trechos críticos já
identificados pela PROJETEC quanto por qualquer outra alternativa que se mostre
tecnicamente mais bem sintonizada com a demanda operacional do referido Sistema.
Diante desse fato, a ausência de ônus adicional para a Administração Pública será uma
decorrência da boa preservação do interesse público, e será irregular qualquer encargo
financeiro adicional ao Erário, independentemente da solução técnica eventualmente adotada
para a resolução do problema. A equipe se manifesta pela convocação dos responsáveis pelos
danos, resguardados os limites da lei e o entendimento das autoridades competentes, para a
devida reparação dos prejuízos causados.
6

Processo de Prestação de Contas da SECTMA-PE n.º 0701509-4, exercício de 2006, tendo como relator o
Conselheiro Severino Otávio.
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Em função da ineficiência e conseqüente falta de efetividade desse sistema adutor, a
Secretaria de Recursos Hídricos promoveu, durante o período de maio a setembro de 2007, a
realização de serviços de recuperação e substituição de 5.400 metros da adutora de 300 mm
(tubos em RPVC de 6 metros). Esses serviços foram executados pelo consórcio
FLAMAC/CORNER/SIENA sem ônus para o Estado de Pernambuco, mas a COMPESA
desembolsou a importância de R$ 391.000,00 (despesa A), referente à compra de material
hidráulico fornecida pela PETROFISA (tubos e conexões de 300 mm em RPVC de 6 metros).
Todavia, após os testes na pressão de trabalho prevista para esse trecho, ocorreram novos
vazamentos em outros trechos da adutora de 300 mm (tubos em PRFV de 12 metros). Em
decorrência desses novos vazamentos, a Secretaria de Recursos Hídricos resolveu adquirir
mais 6.642 metros em tubos de Ferro Dúctil de 300 mm (classe 7), os quais foram adquiridos
pela COMPESA por meio de pregão eletrônico 095/2007 e pagos em 2008 a importância de
R$ 1.131.999,06 (despesa B). Nos termos da vistoria realizada em maio de 2008, a obra
encontra-se paralisada, e os tubos de ferro fundido foram entregues ao almoxarifado da
Gerência de Manutenção e Operação da COMPESA em Afogados de Ingazeira.
Além das despesas adicionais suso mencionadas, as quais foram desembolsadas pelos
cofres públicos do Estado de Pernambuco, faz necessário relacionar os custos referentes aos
serviços de obras civis e hidráulicas para substituição dos 6.642 metros desses tubos,
contratado pela COMPESA, mediante processo licitação na modalidade Convite 025/2008, no
valor de R$ 62.345,00 (despesa C) e de consultoria na supervisão dessas obras no montante
de R$ 89.421,00 (despesa D). Destaca-se que a despesa atinente à consultoria foi apurada pela
SRH, nos termos do relatório técnico7 referente ao cálculo das perdas econômica e financeiras
desse sistema adutor.
Impende ressaltar a existência de outras despesas, as quais foram suportadas pelos cofres
públicos, como por exemplo, as relacionadas à indenização correspondente ao lucro cessante
no período de agosto de 2005 até dezembro de 2007, calculadas pela SRH-PE no montante de
R$ 349.559,00 (despesa E) e à devolução de parte dos recursos federais, devido à falta de
efetividade desse sistema no valor de R$ 308.371,63 (despesa F).
Esses valores foram apurados pela SRH-PE, nos termos do relatório técnico referente ao
cálculo das perdas econômica e financeiras desse sistema adutor, especificamente quanto ao
trecho da adutora de Diâmetro Nominal de 300 mm, os quais se encontram abaixo resumidos:
Discriminação das despesas adicionais

Valor atualizado em dezembro de 2007

Despesa A

R$ 391.000,00

Despesa B

R$ 1.131.999,06

Despesa C

R$ 62.345,00

Despesa D

R$ 89.421,00

Despesa E

R$ 349.559,00

Despesa F

R$ 308.371,63

TOTAL DE PERDAS FINANCEIRAS

R$ 2.332.695,69

Tabela 01 – Despesas adicionais custeadas pelo Estado de Pernambuco para sanar os problemas e dar
efetividade ao Sistema Adutor de Afogados de Ingazeira.
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Relatório técnico elaborado pela COMPESA para fins apurar ocorrência dos danos desse sistema adutor.
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Nos termos suso mencionados, tais perdas demonstram a ineficiência da aplicação de
recursos públicos na implantação desse Sistema adutor, especificamente quanto ao trecho de
diâmetro nominal em 300 mm, as quais foram provocadas por defeitos na tubulação em
PRFV de 300 mm, vícios construtivos e deficiências de supervisão e de fiscalização, e
conseqüentemente deverão ser imputados a todos os envolvidos na implantação desse sistema
adutor – PETROFISA S/A, Consórcio FLAMAC/CORNER/SIENA, supervisora PROJETEC
e a fiscalização da SECTMA-PE.
Os técnicos dessa Corte de Contas, analisando todos os pagamentos referentes aos
contratos de fornecimento de tubos e conexões em PRFV (Contrato 015/2001), execução de
obras civis (Contrato 013/2001) e gerenciamento das obras civis (Contrato 021/2001),
entendem que essas perdas funcionam como paradigma para o cálculo dos prejuízos na
implantação desse Sistema Adutor. Nesse sentido, os referidos técnicos apuraram todas as
despesas atinentes aos serviços, materiais e obras da adutora em 300 mm, tomando-se como
referência os preços unitários históricos efetivamente pagos, os quais se encontram
demonstrados nos quadros 20, 21 e 22 do Laudo de Engenharia, referente ao Processo de
Prestação de Contas 0801789-0. Tais quadros enfatizam o prejuízo material aos cofres
públicos no montante de R$ 2.246.489,43, os quais foram imputados aos responsáveis pela
gestão da SECTMA-PE8 para o exercício de 2007.

Além da apuração desses danos, ressalta-se a necessidade de que o Estado de
Pernambuco apure o custo social, decorrente de ineficiência e inoperância desse sistema, e a
renúncia de receita proveniente da ausência de faturamento quanto ao fornecimento regular de
água, entre os períodos de 2006 a 2010, a serem ressarcidos aos cofres públicos, bem como
aplique as sanções administrativas para as referidas empresas que provocaram tais danos.
E por fim, após atuação concomitante do corpo técnico do TCE-PE, as referidas entidades
públicas responsáveis pela implantação e operação desse sistema promoveram ações
administrativas a fim de sanear as irregularidades apontadas, durante os exercícios de 2005 a
2008, as quais resultaram em medidas de substituição dos tubos e no processo judicial de
indenização pelos danos materiais ocorridos. Durante o exercício de 2009 e 2010, parte dos
problemas foi saneada, e em 2011, o sistema adutor entrou efetivamente em funcionamento,
reduzindo grande parte do racionamento de água para os municípios de Afogados de
Ingazeira, Tabira, Quixaba e Carnaíba.
3. CONCLUSÕES
Propôs-se, no presente artigo, o estudo de caso, relacionado à ineficiência e à falta de
efetividade do Sistema Adutor de Afogados de Ingazeira, em que se aplicaram técnicas de
auditoria concomitante, tendo como paradigma a visão holística da obra, independente do
exercício financeiro onde serão aplicados os recursos públicos e a entidade ou órgão público
responsável pela gestão desses recursos.
Partindo-se da análise apurada desse caso, constatou-se que auditoria de obras deve
expandir seu foco de atuação, agindo em todas as fases da execução, inclusive na etapa de
operação, a fim de verificar se realmente os objetivos pactuados foram efetivamente
alcançados, notadamente quanto ao aspecto da eficiência e efetividade.
Assim, a partir dessa mudança de paradigma em relação ao padrão tradicional de
auditoria para instruir processo de Prestação de Contas, faz necessário programar ações de
controle externo de maior alcance, tendo como referencial a visão da obra como um todo,
inclusive quanto ao aspecto de eficiência e efetividade, durante a execução e operação.
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