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XVII SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Obras Públicas: Planejamento e Fiscalização no Combate à Corrupção 

12 a 16 de setembro de 2016 

CARTA DE SÃO PAULO 

O XVII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, realizado pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP e pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de 

Obras Públicas – Ibraop, no período de 12 a 16 de setembro de 2016, em São Paulo-

SP, teve como tema central: “Obras Públicas: Planejamento e Fiscalização no 

Combate à Corrupção”. 

O evento contou com o apoio institucional da Associação dos Membros dos Tribunais 

de Contas do Brasil – Atricon, do Instituto Rui Barbosa – IRB, do Crea-SP, do Cau-SP, 

da Universidade Nove de Julho – Uninove e da Editora NDJ. 

Participaram do encontro representantes de 29 Tribunais de Contas dos estados e 

municípios, do Distrito Federal e da União. O evento contou também com a presença 

de profissionais da Controladoria-Geral da União, do Ministério Público, da Polícia 

Federal, do DNIT, da Caixa Econômica Federal, de Creas, de Caus, de prefeituras 

municipais, de órgãos estaduais e municipais e diversas outras entidades de todo o 

país, com um total de 340 inscritos. 

As atividades técnicas do evento constaram de apresentações e debates 

desenvolvidos em 3 (três) painéis com 11 (onze) artigos técnicos,11 (onze) palestras, 2 

(duas) conferências e divulgações de livros, cartilhas, sistemas, entre outros. Além 

disso, foram realizados 6 (seis) minicursos tratando de: Orçamentação de obras 

públicas, Equilíbrio Econômico-financeiro em Contratos de Concessões, Pavimentação 

de vias públicas, Obras de saneamento básico: execução e manutenção, Contratação 

Integrada no RDC e Semi-Integrada e Obras na nova Lei das Estatais e Sobrepreço e 

superfaturamento em Obras Públicas – Aplicações Práticas da OT IBR 005/2012. 

Registra-se que no evento foi eleita a nova Diretoria Executiva do Ibraop para o biênio 

2017-2018, composta pelos seguintes associados: 

- Pedro Jorge Rocha de Oliveira - TCE-SC - Presidente; 

- Narda Consuelo Vitório Neiva Silva - TCE-MT - Vice-presidente; 
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- Adriana Cuoco Portugal - Diretora Administrativa - TC-DF; 

- Alexandre Pedrosa Pinheiro - TC-DF - Diretor Administrativo-adjunto; 

- Alysson Mattje - TCE-SC - Diretor Financeiro; 

- Fábio Couto Rodrigues - TCE-PE - Diretor Financeiro-adjunto; 

- Anderson Uliana Rolim- TCE-ES - Diretor Técnico; 

- Rosphael Oliveira de Moraes - TCE-SP - Diretor de Eventos; 

- Adelaide Maria Bittencourt Pinto Coelho - TCE-MG - Diretora de Comunicação; e 

- Pedro Paulo Piovesan de Farias - TCE-PR - Diretor de Relações Institucionais. 

Além disto, foi eleito também, para o biênio 2017-2018, o novo Conselho Deliberativo 

do Ibraop, que será presidido pelos seguintes associados: 

- Emerson Augusto de Campos - TCE-MT - Presidente; e 

- Guilherme Bride Fernandes -TCE-ES - Vice-Presidente. 

Como resultado dessas atividades, foram aprovadas as seguintes deliberações e 

encaminhamentos, cuja implementação é recomendada aos diversos atores 

envolvidos:  

 

I. PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

1. Promover a estruturação adequada, mediante concursos públicos, e o 

aperfeiçoamento contínuo e valorização de seus quadros técnicos nas áreas de 

Engenharia e Arquitetura, com destaque para a elaboração ou análise de projeto e para 

a fiscalização de obras e serviços de engenharia; 

2. Realizar o planejamento das obras públicas de infraestrutura, considerando 

resultados de longo prazo por intermédio da realização de estudo de viabilidade do 

empreendimento e da qualificação dos projetos básicos e executivos;  

3. Planejar e executar as obras utilizando tecnologias modernas, com foco na 

sustentabilidade, na eficiência, na preservação do meio ambiente e observando o 

princípio da economicidade; 
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4. Implementar ações adequadas de planejamento e gestão para a realização de 

obras no prazo previsto, evitando-se inclusive, acréscimo de custos; 

5. Exigir o cumprimento da legislação profissional de engenharia e arquitetura por 

meio de responsável técnico, habilitado e capacitado, nas etapas de planejamento, 

projeto, orçamento, execução e fiscalização das obras e ampliar a responsabilização 

pelas ações dolosas ou culposas em obras e serviços de engenharia aos profissionais 

responsáveis técnicos; 

6. Estabelecer de forma clara a repartição de riscos com a contratada, a partir de 

estudos capazes de estimar a ocorrência e impacto de cada tipo de risco, alocando-os 

conforme a capacidade de cada uma das partes de absorvê-los; 

7. Buscar o aprimoramento dos orçamentos de obras, com a consideração de 

premissas locais e personalizadas para cada contratação, adaptando as tabelas de 

referência de preço, quando necessário; 

8. Aprimorar a legislação referente a licitações no sentido de buscar a eficiência nas 

contratações públicas; e 

9. Tomar conhecimento da Orientação Técnica OT IBR 006/2006 – Anteprojeto de 

Engenharia. 

 

II. PARA OS TRIBUNAIS DE CONTAS 
 

10. Ampliar ou implantar estrutura técnica de engenharia e arquitetura, possibilitando a 

uniformização de procedimentos e uma ação mais eficiente no acompanhamento da 

aplicação de recursos públicos em obras e serviços de engenharia; 

11. Capacitar e estruturar seus quadros funcionais visando aprimorar a análise de 

editais e contratos de Concessões Públicas, Parcerias Público Privadas e licitações 

com o RDC e com a nova Lei das Estatais (Lei n. 13.303); 

12. Fiscalizar, na medida do possível, a estrutura técnica de engenharia e arquitetura 

dos órgãos jurisdicionados, avaliando a devida habilitação e capacitação destes 

profissionais que atuam na execução e/ou análise de projetos, fiscalização e execução 

de obras públicas, bem como a estrutura disponível para a realização dos trabalhos, 
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propondo as devidas melhorias, quando necessário, no sentido de fortalecimento das 

equipes técnicas; 

13. Apoiar o desenvolvimento de projeto de uniformização de procedimentos de 

auditoria de obras públicas, desenvolvidas em conjunto com Ibraop, Atricon e IRB, com 

vistas a assegurar melhor qualidade ao processo de controle da execução das obras; 

14. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de ferramentas e metodologias inovadoras 

de auditoria de obras ampliando sua participação no combate à corrupção, com 

utilização de, por exemplo, novos métodos de seleção de amostras para auditoria (Lei 

de Benford – Cartilha produzida pelo Ibraop), dados dos custos das obras por meio de 

notas fiscais e avaliações econométricas (estimação estatística) para agilizar o 

estabelecimento de débitos;  

15. Buscar a utilização novas bases de dados, inclusive externas aos Tribunais de 

Contas, realizando o cruzamento das informações de modo a obter trilhas onde há 

maior risco de irregularidades e desvios de recursos públicos;  

16. Fomentar junto com outros órgãos de controle parcerias e ações integradas no 

sentido de fortalecer a auditoria em obras públicas, buscando uma otimização na 

aplicação de recursos públicos nesta área; 

17. Apoiar o desenvolvimento de sistema nacional informatizado de controle de obras 

públicas, elaborado pelo Ibraop, em parceria com diversos Tribunais de Contas, como 

um modelo para ser disponibilizado aos Tribunais de Contas; 

18. Observar, durante suas atividades ligadas à análise de licitações, de projetos e na 

auditoria de obras públicas, a utilização das orientações técnicas do Ibraop; 

19. Divulgar e utilizar a nova Orientação Técnica OT IBR 006/2016 – Anteprojeto de 

Engenharia;  

20. Exigir dos jurisdicionados a apresentação das competentes anotações/registros de 

responsabilidades técnicas em relação aos serviços realizados e contratados pela 

administração;  

21. Por proposição da Atricon, que os Tribunais de Contas, em conjunto com o Ibraop 

possam atuar para avaliação e adequação de procedimentos de controle de obras 

públicas, identificados nas avaliações do QATC-2015; e 
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22. Realizar ações no sentido de divulgar e buscar a implantação das orientações da 

Resolução n. 04/2015 da Atricon, referente às Diretrizes de Controle Externo para o 

Planejamento e Execução de Obras e Serviços de Engenharia. 

 

 
III. PARA O IBRAOP  
 

23. Dar continuidade às ações de integração com entidades como: Tribunais de 

Contas, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal e Secretarias da Fazenda, 

Poderes Legislativos, Sistema Confea/Creas, Caus, Controladoria-Geral da União e 

equivalentes nas demais esferas, Instituto Rui Barbosa– IRB e Associação dos 

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon, visando ao aprimoramento das 

atividades de inteligência, fiscalização e controle; 

24. Promover a realização de capacitação para auditoria ou gestão de obras públicas, 

buscando o aperfeiçoamento dos técnicos que atuam no controle, na execução e na 

fiscalização de obras públicas; 

25. Dar continuidade à elaboração de Orientações Técnicas nos termos de protocolos 

firmados com Atricon e Tribunais de Contas;  

26. Dar continuidade à elaboração de Procedimentos de Auditoria conforme termo 

firmado com o Instituto Rui Barbosa em 2013; 

27. Interagir com o poder legislativo no sentido de aprimoramento das leis para 

licitações e contratos de obras públicas; 

28. Por proposição da Atricon, que o Ibraop possa atuar em conjunto com os Tribunais 

de Contas para avaliação e adequação de procedimentos de controle de obras 

públicas, identificados nas avaliações do QATC-2015; 

29. Contribuir na elaboração dos indicadores específicos para o marco de medição de 

obras públicas, elaborados pela Atricon, para avaliação dos Tribunais de Contas; e 

30. Realizar ações no sentido de divulgar e buscar a implantação das orientações da 

Resolução n. 04/2015 da Atricon, referente às Diretrizes de Controle Externo para o 

Planejamento e Execução de Obras e Serviços de Engenharia. 
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IV. PARA A SOCIEDADE  
 

31. Exercer o controle social das obras públicas e serviços de engenharia, 

denunciando irregularidades por meio das ouvidorias dos Tribunais de Contas ou 

outras instâncias de participação social dos órgãos executores, Controles Internos, 

Poder Legislativo e Tribunais de Contas. 

 
São Paulo – SP, 16 de setembro de 2016.  
 
 
 
Da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Auditoria de 

Obras Públicas e de todos os participantes do XVII Simpósio Nacional de Auditoria em 

Obras Públicas. 


