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RELATÓRIO Nº 20170947 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 
 

Auditoria de 
Acompanhamento da Gestão 
da Secretaria de 
Desenvolvimento da 
Infraestrutura do Ministério 
do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão 
(MPDG) para avaliar o grau de 
sucesso na implementação 
das ações para retomada de 
obras paralisadas previstas na 
Portaria nº 348, de 
14/11/2016 do MPDG. 

 POR QUE O TRABALHO FOI REALIZADO? 
O trabalho teve por objetivo geral avaliar se as ações 
coordenadas pela SDI/MPDG atingiram as metas 
estabelecidas na Portaria MPDG nº 348 no tocante à 
retomada de obras paralisadas, bem como  identificar no 
universo das obras contempladas no esforço de retomada a 
eventual existência de características e problemas comuns 
com vistas a instrumentalizar a Alta Administração pública 
com informações que pudessem subsidiar a mitigação dos 
motivos que ensejam a paralisação de obras financiadas com 
recursos federais. 

  

  

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS? 
QUAIS RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

As análises identificaram que o esforço de retomada coordenado 
pela SDI/MPDG promoveu o reinício da execução de um número 
aquém da meta prevista pelo próprio governo. No universo de 
obras contempladas no esforço de retomada, identificaram-se 
problemas como: pouca abrangência da ação promovida; 
pulverização dos contratos; e necessidade de promoção de 
medidas complementares para redução do número de obras 
paralisadas.  Foram emitidas as seguintes recomendações: 
monitorar a implementação pelos órgãos gestores das 
recomendações do Ofício Circular nº 514/2017-MP, 
encaminhando à CGU relatório com os resultados obtidos; manter 
a CGU informada sobre as ações desenvolvidas pelo Grupo de 
Trabalho - Portaria SE/MP n° 862, sobre a implantação do sistema 
para acompanhamento da execução das obras financiadas com 
recursos federais; desenvolver estudo para avaliar a viabilidade de 
edição pelo MPDG de normativo com regras gerais acerca das 
transferências federais, de modo a vincular os gestores à adoção 
do instrumento mais adequado para cada transferência ou 
programa; e coordenar ação junto aos ministérios setoriais, na 
produção de relatório com a avaliação dos impactos identificados 
na sistemática de transferência de recursos via convênio e 
contratos de repasse a partir das inovações trazidas pela Portaria 
Interministerial Nº 424, em especial no que tange à redução do 
número de obras paralisadas.   
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RELATÓRIO   201701947 

 

UNIDADE EXAMINADA: Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

 

   

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Avalição do grau de sucesso na implementação das ações para retomada de obras paralisadas 

previstas na Portaria nº 348, de 14/11/2016 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão.  

 

I. INTRODUÇÃO 

1. Trata-se da ação de controle com o intuito de avaliar o grau de sucesso das ações 

coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – SDI/MPDG para retomada de obras paralisadas 

prevista na Portaria MPDG nº 348, de 14/11/2016.  

2. O tema “obras paralisadas” é um dos mais recorrentes na gestão pública e muitos 

esforços já foram empenhados na tentativa de mapear o problema, descobrir suas causas e 

propor soluções, mas o quadro ainda persiste. É sabido que na quantificação do potencial 

prejuízo que uma obra paralisada acarreta aos cofres públicos, considera-se o montante de 

recursos repassados, os custos relacionados ao desgaste e manutenção das obras, o 

comprometimento dos serviços já executados e o prejuízo ocasionado pela privação dos 

benefícios assistenciais que o empreendimento viria gerar. 

3. No Brasil, o número de obras financiadas com recursos federais que se encontram 

paralisadas é bastante elevado. Somente o Sistema de Acompanhamento de Programas e 

Fomento da Caixa Econômica Federal – SIAPF aponta a existência de aproximadamente 10 mil 

contratos de repasse com o “status” de paralisação (junho 2017), como será ilustrado no 

presente trabalho.  
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4. Diante desse quadro, o governo federal anunciou em novembro/2016 um esforço de 

retomada e conclusão de empreendimentos paralisados. O Ministério do Planejamento editou a 

Portaria nº 348 que trouxe diretrizes para a retomada de obras paralisadas com valor de 

investimento inferior a R$10 milhões, integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e cuja execução se encontrava paralisada em 30 de junho de 2016, estabelecendo como 

prazo máximo para retomada das obras o dia 30 de junho de 2017. Em que pese o texto da 

portaria implicar o universo de 2.649 obras (planilha completa recebida), a SDI/MPDG 

considerou nos balanços realizados apenas as obras com valor a partir de R$ 500 mil (1.600 

obras). Por coerência, as análises desenvolvidas no presente trabalho também consideraram, em 

regra, o universo reduzido das 1,6 mil obras. 

5. A seleção incluiu, em especial, obras na área de saneamento, urbanização de 

assentamentos precários, creches pré-escolas, quadras esportivas e unidades básicas de saúde. 

A priorização levou em conta a relevância social e o impacto direto na melhoria da qualidade 

de vida da população, conforme ilustrado a seguir: 

Quadro – Distribuição das obras por Ministérios – Relação SDI/MPDG das 1.600 obras. 

Quadro – Distribuição das obras por tipologia – Relação SDI/MPDG das 1.600 obras. 
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6. A Portaria nº 348 também definiu os prazos máximos para conclusão dos 

empreendimentos, fixando a data de 30 de junho de 2018 para a finalização das obras com 

execução financeira superior a 50% do valor de investimento na data base de 30 de junho de 

2016; e 30 de dezembro de 2018, para os empreendimentos com execução financeira igual ou 

inferior a 50% do valor de investimento naquela data. Além disso, foi estabelecido como meta 

a Retomada de 1.120 obras até 30/06/2017 (70% do total). 

7. A Portaria supracitada ganhou força com a publicação do Decreto nº 8.943, DOU do 

dia 28/12/16, que alterou partes do Decreto nº 6.170, de 25/07/2007, que dispõe sobre as normas 

relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. 

Quando da edição do novo decreto, o MPDG divulgou que “as principais modificações têm o 

objetivo de diminuir o número de obras paradas e facilitar a conclusão dos projetos, 

promovendo a entrega mais rápida das políticas públicas para a sociedade e para os cidadãos” 

e que “um dos critérios a serem observados pelos órgãos ou entidades públicas na 

implementação destas medidas é a manutenção da funcionalidade do objeto pactuado. Existe, 

inclusive, a possibilidade de redução de metas com manutenção do valor, desde que seja 

comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou convênio”. 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO, AMOSTRA/CRITÉRIOS  

8. Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas de auditoria 

aplicáveis ao serviço público federal, não se registrando nenhuma restrição imposta aos nossos 

exames.  

9. Nesse contexto, a ação de controle teve como objetivo geral responder às seguintes 

questões de auditoria: 

➢ As ações coordenadas pela SDI/MPDG atingiram os objetivos estabelecidos no 

tocante à retomada das obras? 

➢ É possível identificar no universo de obras paralisadas, contempladas no esforço de 

retomada, a existência de características e problemas comuns com vistas a 

instrumentalizar a Alta Administração pública com informações que possam 

subsidiar a mitigação dos motivos que ensejam a paralisação de obras financiadas 

com recursos federais? 

10. Os exames foram realizados em duas frentes de auditoria: i) acompanhamento e 

avaliação dos balanços divulgados pela SDI em dezembro/2016 e junho/2017; ii) realização de 

levantamento de informações junto à Caixa Econômica Federal, como agente financeiro, e aos 

entes municipais e/ou estaduais acerca dos motivos de paralisação e dificuldades operacionais 

de retomada. Esse levantamento abrangeu uma amostra de 203 empreendimentos, selecionados 

a partir do universo das obras informados pela SDI/MPDG, conforme os seguintes critérios: 

a) contratos para execução das obras em detrimento daqueles exclusivamente de 

projetos e assistência técnica, pelo fato de a retomada da execução de uma obra ter 

maiores benefícios sociais que a contratação de projetos; 

b) obras com status “Retomada” ou “Paralisada” (buscou-se validar as informações 

dos balanços realizados por aquela pasta ministerial no que diz respeitos à efetiva 

retomada das obras indicadas como retomadas e colecionar os motivos impeditivos 

da retomada das obras com status paralisada. Desse modo, foram expurgados da 

amostra obras com o status de “Cancelada” ou “Concluída”); 
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c) empreendimentos para os quais havia ordens bancárias disponibilizadas no período 

após o dia 30/06/16 (tal premissa lastreou-se na ideia de que a liberação dos recursos 

pelo MPDG focou os empreendimentos com maior probabilidade de retomada); 

d) obras de Ministérios gestores com maior quantidade de obras paralisadas (87% das 

obras contempladas pela ação da SDI/MPDG, quais sejam: Ministério das Cidades, 

Ministério da Integração, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e FUNASA);  

e) o grau de comprometimento da capacidade operacional das Superintendências 

regionais da CGU, que auxiliaram no levantamento de informações junto aos 

gestores municipais/estaduais sobre o andamento das obras e, no caso das obras 

ainda paralisadas, os motivos impeditivos para a retomada de sua execução, sendo 

solicitado a cada regional da CGU a verificação “in loco” de pelo menos duas obras. 

(Os Estados da Bahia, Paraíba, Rondônia e Tocantins não tiveram obras destacadas). 

 

Quadro – Amostra CGU. 

Quadro – Amostra CGU - 
Distribuição das obras por 

estado 

Qde de Obras 

Selecionadas na 

amostra 

AC 3 

AL 8 

AM 4 

AP 2 

CE 15 

ES 4 

GO 13 

MA 13 

MG 14 

MS 8 

MT 4 

PA 14 

PE 18 

PI 10 

PR 10 

RJ 2 

RN 7 

RR 6 

RS 15 

SC 10 

SE 3 

SP 20 

Total Geral 203 
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II. DOS RESULTADOS DOS EXAMES 

 

11. Apresenta-se, a seguir, o resultado dos exames realizados: 

 

ACHADO 1 – Não atingimento da Meta de Retomada prevista pelo Governo 

12. De acordo com o balanço divulgado pela SDI/MPDG que consolidou os dados dos 

órgãos setoriais até junho/2017, o percentual de retomada das obras alcançou 42% do universo 

de 1,6 mil empreendimentos, sendo que desse percentual 12% correspondem a obras já 

concluídas, restando 56% de obras ainda paralisadas. 

13. Noutra toada, na consolidação do levantamento da CGU, verificou-se que dos 

empreendimentos em que se obtiveram dados válidos (109 obras), 53% tiveram as obras 

retomadas (48% + 5%), 5% concluídas e nenhum contrato cancelado. Os gráficos abaixo 

comparam os resultados do levantamento da CGU e os dados do balanço do governo de 

junho/2017.  

14. Frisa-se que o levantamento de informações junto à Caixa e demais gestores 

abrangeu o período de março a agosto de 2017. As superintendências regionais da CGU 

realizaram 42 visitas in loco e identificaram 27 obras na situação de retomadas/concluídas. Em 

apenas duas dessas verificações foram observadas divergências entre as informações obtidas 

junto aos gestores e a realidade de campo das obras. 

Gráfico – Situação dos empreendimentos com valor de investimento entre R$500 mil a R$10 

milhões: Levantamento CGU x Balanço SDI/MPDG. 

  
 Fonte: Levantamento CGU   Fonte: Balanço SDI/MPDG – Junho/17 

 

15. As diferenças no percentual de obras retomadas entre essas duas fontes se justificam, 

uma vez que a amostra da CGU é recorte do universo das 1,6 mil obras. O principal intento 

desse levantamento foi a verificação da situação real das obras no sentido de validar os dados 

divulgados pela SDI/MPDG, onde se concluiu pela boa aderência entre as informações oficiais 

e os diversos dados obtidos em campo. 

16. É evidenciado na análise dos dados acima que o grau de sucesso na retomada ficou 

aquém da meta divulgada pelo governo. A SDI/MPDG almejava a retomada de 1.120 obras até 

Paralisada
; 47%

Retomad
a; 48%

Concluído
; 5%

SITUAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO

Paralisada; 
56%

Retomad
a; 30%

Concluído; 
12%

Cancelado; 2%

SITUAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO
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30 de junto de 2017, porém os dados divulgados remetem à execução atual de 673 

empreendimentos, portanto, um pouco mais da metade prevista.  

17. Destarte, chama atenção ainda que, com base na amostra analisada pela CGU, quase 

metade das obras retomadas apresenta pendências de naturezas diversas, a maioria de ordem 

técnica, donde se conclui que é alta a probabilidade que, na data limite para conclusão prevista 

naquela portaria, observe-se ainda menos empreendimentos concluídos quando comparados ao 

universo de obras ora retomadas. 

 Gráfico – Pendências em obras retomadas. 

 

Fonte: Levantamento CGU 

 

18.      Ainda em relação ao balanço divulgado pela SDI/MPDG, merece menção a avaliação do 

desempenho de cada ministério. Dentre os ministérios com maior número de obras enquadradas na 

portaria e montante investido, o Ministério da Educação (MEC) foi a pasta que teve o desempenho 

menos satisfatório, conforme se mostra no quadro a seguir: 

  

Quadro – Comparativo dos percentuais de retomada entre Ministérios. 

Ministério 

Situação inicial das obras em 

junho/2016 (antes da 

Portaria nº 348) 

Balanço SDI – junho/2017 

% de 

Participação 

em 

Quantidade 

% de 

Participação 

em Valor 

% de Sucesso 

em 

Quantidade 

% 

de Sucesso 

em Valor 

Min. da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações 

1,19% 0,46% 52,63% 53,31% 

Ministério da Cultura 5,88% 6,99% 47,87% 49,45% 

Ministério da Educação 38,44% 19,15% 26,02% 21,74% 

técnica; 59%
financeira; 23%

fundiário; 5%

licitação; 9%

outros; 5%

PENDÊNCIAS RETOMADA
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Ministério 

Situação inicial das obras em 

junho/2016 (antes da 

Portaria nº 348) 

Balanço SDI – junho/2017 

% de 

Participação 

em 

Quantidade 

% de 

Participação 

em Valor 

% de Sucesso 

em 

Quantidade 

% 

de Sucesso 

em Valor 

Ministério da Integração Nacional 1,44% 4,38% 13,04% 14,18% 

Ministério da Saúde 23,00% 21,62% 66,58% 57,15% 

Ministério das Cidades 25,94% 40,92% 39,28% 40,12% 

Ministério do Esporte 3,25% 5,62% 73,08% 74,03% 

Ministério Turismo 0,56% 0,22% 88,89% 91,55% 

Min. dos Transportes, Portos e Aviação 

Civil 

0,31% 0,64% 20,00% 22,31% 

Fonte: Balanço SDI/MPDG 

 

19. A SDI/MPDG por meio da Nota Técnica nº 19325/2017-MP informou que no âmbito 

daquela secretaria está sendo construída uma agenda para qualificação das transferências do 

PAC, com o objetivo de viabilizar a conclusão dos empreendimentos já iniciados e citou que 

medidas estão sendo aplicadas ou ainda encontram-se em elaboração, tais como no caso do art. 

4º. da Portaria n° 348/2016 que possibilita aos órgãos remanejarem recursos entre 

empreendimentos, desde que preservado o valor de sua carteira PAC. 

20. A SDI destacou na mesma nota que tratativas com os órgãos gestores dos 

empreendimentos PAC no sentido de cancelarem os contratos não iniciados, principalmente os 

que demandarão custos correntes de manutenção por parte de Estados ou Municípios após a 

conclusão das obras, sendo que entre final de 2016 e junho de 2017 foram cancelados mais de 

R$ 14,7 bilhões em empreendimentos da carteira do PAC Social, principalmente na área de 

infraestrutura urbana e de equipamentos de saúde e educação.  

21. Com relação à situação das obras paralisadas sob gestão do MEC, a SDI relatou que  

ao avaliar os resultados apresentados, ponderou que a influência dos problemas técnicos e 

operacionais referentes à Metodologia Construtiva Inovadora utilizada em muitas obras do Pró-

Infância, sobretudo nas creches, teve significativo impacto no não atingimento da meta de 

retomada prevista, e que considerava imprescindível que a CGU participasse das discussões e 

colaborasse com sua experiência e expertise na construção de soluções para retomadas e 

conclusão das obras viáveis. Os fatos aqui expostos demonstram a necessidade premente dos 

gestores empreenderem mobilização adicional para: i) sanear as pendências técnicas e concluir 

os contratos, mesmo que com redução de metas e; ii) encerrar os contratos para os quais os 

esforços de retomada se mostraram infrutíferos. A necessidade de interrupção da sistemática de 

prorrogação sucessivas dos contratos torna-se mais relevante em função da restrição fiscal por 

que passa o país e da consequente necessidade de liberação dos recursos vinculados a esses 

contratos. 

22. Por meio do Ofício Circular nº 514/2017-MP, de 03 de novembro de 2017, a SDI 

orientou os órgãos gestores “quanto às sanções a serem aplicadas nos casos de 
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descumprimento dos prazos para retomada e conclusão dos empreendimentos abrangidos pela 

Portaria MP nº 348/2016 e executados por transferências de recursos a Estados e Municípios”. 

No documento em comento, a secretaria recomenda a adoção das seguintes medidas, conforme 

o estágio de execução atual de cada empreendimento: 

 

“I. Termos de compromisso cujos objetos não foram retomados até 30/06/2017 e cuja 

meta e/ou etapa já executada possui funcionalidade: 

i. Adotar os procedimentos regulares para encerramento imediato do Termo de 

Compromisso, com redução das metas, das etapas e dos valores não executados, 

e com a respectiva prestação de contas final. 

 

II. Termos de compromisso cujos objetos não foram retomados até 30/06/2017 e para 

os quais as metas e/ou etapas com execução iniciada podem ser concluídas com 

funcionalidade, independentemente da conclusão do objeto como um todo: 

i. Reduzir de imediato as metas, etapas e valores pactuados nos termos de 

compromisso, mantendo o escopo e o valor mínimos necessários para garantir 

funcionalidade à parcela do objeto com execução já iniciada. 

ii. Estabelecer prazo máximo para retomada efetiva da execução do objeto 

repactuado nos termos do item i, atendendo o conceito do inciso II do § 1º do 

Art. 2º da Portaria MP nº 348/2016[1]. 

Tal prazo máximo deverá ser definido para cada caso concreto, considerando o 

cronograma vigente pactuado no termo de compromisso e o prazo para 

conclusão estabelecido pelo §5º do Art. 2º da Portaria[2]. 

iii. Se até o prazo estabelecido no item ii a execução não tiver sido retomada, o 

Concedente deverá adotar as medidas necessárias para encerramento do termo 

de compromisso e adotar as providências cabíveis para a reparação de eventuais 

danos à União. 

iv. Se, ao calcular o prazo máximo para retomada previsto no item ii, for 

constatado que já não há prazo hábil para a efetiva execução e conclusão com 

funcionalidade do objeto repactuado nos termos do item i até a data máxima 

para sua conclusão estabelecida no §5º do Art. 2º da Portaria MP nº 348/2016, 

o Concedente deverá adotar as medidas para encerramento imediato do termo 

de compromisso e adotar as providências cabíveis para a reparação de eventuais 

danos à União. 

 

III. Termos de compromisso cujos objetos não foram retomados até 30/06/2017 e para 

os quais seja indispensável a execução integral do objeto para garantir a 

funcionalidade mínima das metas com execução iniciada: 

i. Estabelecer prazo máximo para retomada efetiva da execução, nos termos do 

inciso II do § 1º do Art. 2º da Portaria MP nº 348/2016. Tal prazo máximo deverá 

ser definido para cada caso concreto, considerando o cronograma vigente 

pactuado no termo de compromisso e o prazo para conclusão estabelecido pelo 

§5 do Art. 2º da Portaria. 

ii. Se até o prazo estabelecido no item i a execução não tiver sido retomada, o 

Concedente deverá adotar as medidas necessárias para encerramento do termo 

de compromisso e adotar as providências cabíveis para a reparação de eventuais 

danos à União. 

iii. Se, ao calcular tal prazo máximo para retomada previsto no item i, for 

constatado que já não há prazo hábil para a efetiva execução e conclusão do 

termo de compromisso até a data máxima para sua conclusão estabelecida no 

§5º do Art. 2º da Portaria MP nº 348/2016, o Concedente deverá adotar as 
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medidas para encerramento imediato do contrato e adotar as providências 

cabíveis para a reparação de eventuais danos à União. 

 

IV. Termos de compromisso cujos objetos tenham sido retomados até 30/06/2017, mas 

o prazo de conclusão extrapole o previsto no §5º do Art. 2º da Portaria MP nº 348/2016: 

i. As datas previstas no §5º do Art. 2º da Portaria MP nº 348/2016, para cada 

caso que se apliquem, devem ser consideradas como limite para pagamento e 

liberação de recursos pela União. 

ii. Caso solicitado pelo Compromissário, o Concedente poderá estabelecer um 

prazo para a conclusão do objeto com recursos próprios do ente.” 

 

 

ACHADO 2 – Da Pouca Abrangência da Ação Promovida 

23. Conforme dito inicialmente neste relatório, o número de obras paralisadas executadas 

com recursos federais é elevado. Vale destacar que a não existência de um sistema unificado de 

acompanhamento das obras em todo país prejudica a visualização da realidade do número de 

execuções paralisadas. Essa ferramenta possibilitaria aos gestores, primeiramente, agir 

eficazmente na solução dos problemas e mitigação dos impactos social e econômico das 

paralisações; além disso, permitiria o aprimoramento da gestão no que diz respeito às medidas 

preventivas à paralisação de obras financiadas com recursos federais. 

24. Conforme relatado na Nota Técnica n° 18365/2017-MP, elaborada pela SEGES do 

MPDG encaminhada à CGU por meio do Ofício n° 79710/2017-MP, a Portaria SE/MP n° 862, 

de 3 de outubro de 2017, criou Grupo de Trabalho que, entre outras ações, deverá propor opções 

de possíveis soluções tecnológicas para o acompanhamento e monitoramento das obras.  

25. Ainda em relação ao tema, a SDI/MPDG, por meio da Nota Técnica nº 19325/2017-

MP, informou que apesar de a Portaria SE/MP n° 862 ser recente, outubro de 2017, as tratativas 

entre o Departamento de Informações da SDI e a Secretaria de Gestão com vistas à construção 

de um sistema conjunto que pudesse abarcar a divulgação de dados dos termos de compromisso 

do PAC já estavam em andamento e que, dessa forma, o Grupo de Trabalho consolida tal 

iniciativa de aperfeiçoar o monitoramento das transferências obrigatórias. Em vista da 

inexistência de um sistema consolidador, procedeu-se consulta ao Sistema de 

Acompanhamento de Programas e Fomento (SIAPF), utilizado pela CAIXA como ferramenta 

de auxiliar ao gerenciamento de contratos de repasse nos quais atua como mandataria da União, 

apontou a existência de aproximadamente um total de 10 mil obras paralisadas (dados de junho 

2017). O valor de investimento desses contratos alcança montante próximo a R$ 26 bilhões. 

Vale lembrar que as 1,6 mil obras enquadradas no esforço de retomada correspondem a apenas 

13% desse universo – R$ 3,5 bilhões 

 

Quadro - Obras paralisadas 

ÓRGÃO QDE 
VALOR DO 

INVESTIMENTO R$ 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA 9 13.360.537,31 

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAÍBA DO SUL 

2 8.198.636,90 
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ÓRGÃO QDE 
VALOR DO 

INVESTIMENTO R$ 

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL-FNAS 

285 114.661.977,37 

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 1 449.246,00 

INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO 4 6.215.314,75 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL 

3 9.793.102,87 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

408 260.702.881,99 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 743.920,33 

MINISTÉRIO DA CULTURA 107 242.880.284,45 

MINISTÉRIO DA INTEGRACÃO NACIONAL 30 507.265.007,60 

MINISTÉRIO DA JUSTICA 37 427.532.108,97 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 161 524.403.505,27 

MINISTÉRIO DAS CIDADES 4.858 20.016.678.195,96 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO 

240 113.400.643,33 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E COMBATE À FOME 

23 70.386.077,46 

MINISTÉRIO DO ESPORTE 1.694 1.527.278.872,60 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 1 2.869.211,60 

MINISTÉRIO DO TURISMO 2.132 2.022.926.880,36 

SUPERINTENDÊNCIA DO 

DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE 

3 1.771.154,43 

Total Geral 10.001 25.871.517.559,55 

Fonte: SIAPF (06/2017) 

 

26. Apesar do conjunto de contratos da Caixa contemplar não somente obras inseridas 

no PAC e, portanto, extrapolar o objeto da Portaria 348, os dados demonstram, que mesmo se 

exitosa a presente ação governamental de retomada dos empreendimentos PAC, o quadro de 

obras paralisadas no país não seria substancialmente alterado. 

27. Pode-se inferir que o momento atual de restrições orçamentária de recursos federais 

tenha influenciado na decisão do governo em retomar um conjunto de obras pouco 

representativo no universo dos empreendimentos paralisados, mas é imperioso afirmar que a 

paralisação de obras é um problema recorrente no Brasil e, mesmo nos anos de abundância de 

recursos da era PAC, o número de paralisações e atrasos nas obras era preocupante, com grandes 

prazos de execução e baixa índice de conclusão. Tal assertiva é corroborada pelos dados 

consignados no Achado 4 do presente relatório. 

28. De outra banda, registre-se que a restrição orçamentária supracitada impõe à União 

a necessidade de promoção de um esforço de definição de prioridades na alocação de recursos 

de modo a mitigar descontinuidades no fluxo financeiro das obras de grande impacto na 

melhoria da infraestrutura do país. 
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ACHADO 3 – Pulverização dos contratos 

29. Levando em consideração o caráter estratégico do Programa de Aceleração do 

Crescimento que tem por finalidade promover a retomada sustentável dos investimentos em 

grandes obras de infraestrutura do país, uma característica esperada das obras enquadradas 

nesse Programa é a grande materialidade. Todavia no universo de obras PAC paralisadas abaixo 

de R$ 10 milhões, a pulverização dos recursos em contratos de pequena monta é 

significativamente elevada, como detalhado a seguir: 

 

Quadro – Obras PAC Paralisadas Abaixo de R$ 10 Milhões 

GRUPO 
QUANTIDADE DE 

CONTRATOS 

PERCENTUAL DE 

PARTICIPAÇÃO NA 

AMOSTRA 

Abaixo de R$ 500 mil 913 37,71% 

A - de R$ 500 mil até R$ 750 mil 436 18,01% 

B - de R$ 750 mil a R$ 5 mi 895 36,97% 

C - de R$ 5 mi a R$ 10 mi 177 7,31% 

Total 2.421 100,00% 

Fonte: Balanço SDI/MPDG – Jun/17 

 

30. Ressalte-se que a pulverização de transferências da União em pequenas obras não se 

restringe ao PAC.  

 

Gráfico – Percentual de contratos assinados por faixa - SICONV 

 

Fonte: Siconv 
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31. O gráfico anterior expressa que, historicamente, cerca de 80% dos instrumentos de 

transferências voluntárias registrados no SICONV possuem valores abaixo de R$ 750.000,00. 

Verifica-se na mesma base de dados que essa maioria de instrumentos representa, por outro 

lado, apenas cerca de 20% do total dos recursos repassados. 

32. A partir dessa constatação, buscou-se verificar as possíveis implicações da 

pulverização dos contratos. A equipe de auditoria efetuou recorte das obras concluídas no 

universo dos 1,6 mil contratos (SDI/MPDG), o qual indicou que o tempo médio de execução 

dessas obras não variou significativamente em função do valor dos contratos.  

Quadro – Tempo para conclusão (obras paralisadas) 

GRUPO 
QDE DE 

CONTRATOS 

TEMPO MÉDIO 

(ANO) 

A - de R$ 500 mil até R$ 750 mil 58 5,1 

B - de R$ 750 mil a R$ 5 mi 63 7,4 

C - de R$ 5 mi a R$ 10 mi 11 6,9 

Fonte: Balanço SDI/MPDG – Jun/17 

  

 

33. Apurou-se, também, que o percentual de sucesso de retomada também não variou 

significativamente em função dos valores dos contratos: 

Quadro – Percentual de sucesso na retomada por faixa 

GRUPO 
% CONTRATO 

RETOMADOS/CONCLUÍDOS 

A - de R$ 500 mil até R$ 750 mil 51 

B - de R$ 750 mil a R$ 5 mi 39 

C - de R$ 5 mi a R$ 10 mi 39 

Fonte: Balanço SDI/MPDG – Jun/17 
 

34. A existência de aproximadamente 2,3 mil obras abaixo de R$ 5 milhões incluídas no 

PAC vai de encontro aos objetivos iniciais do programa. Mais que isso, a pequena diferença 

entre a performance dos contratos em faixas distintas de valor somado à forte escassez de 

recursos humanos para o acompanhamento/monitoramento efetivo das ações prioritárias do 

PAC, reforça a ideia de que critérios básicos de eficiência alocativa não foram observados nos 

projetos, comprometendo de forma severa a gestão dos empreendimentos e, por consequência, 

o atingimento dos objetivos do Programa. 

35. Faz-se necessária, portanto, a edição de normativo com regras gerais acerca das 

transferências federais, que estabeleça os pressupostos para adoção e operacionalização dos 

tipos de instrumentos de transferência disponíveis, de modo a vincular os gestores à adoção do 

instrumento mais adequado para cada transferência ou programa. Nesse sentido, seria razoável 

que o financiamento de obras de cunho local fosse realizado por meio de instrumentos de 

transferência simplificados, a exemplo de transferências fundo a fundo.  

36. De acordo com Nota Técnica nº 19325/2017-MP da SDI/MPDG, já citada, com 

relação a esse tópico, foi informada a possibilidade de desenvolvimento de um estudo, em 

conjunto com a CGU, visando a construção de sistemática diferenciada para a realização de 
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transferências de pequeno valor, com base no conteúdo da Proposta de Emenda à Constituição 

n° 61, de 2015, na forma da Emenda nº 4 – PLEN. 

37. Segundo os termos da emenda supracitada, as emendas parlamentares individuais 

poderão alocar recursos mediante transferência direta aos entes subnacionais, sem a necessidade 

de celebração de convênio com a União. Conforme relatório reformulado por Senadora Marta 

Suplicy, os recursos repassados na nova sistemática seriam transferidos de forma automática, 

como ocorre com as cotas partes dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios. A 

SDI destaca ainda que analisa a possibilidade de submeter à discussão a extensão desta mesma 

sistemática de transferências diretas proposta pela PEC às programações destinadas à execução 

de objetos de valor inferior a hum milhão de reais. 

 

 

ACHADO 4– Problemas Técnicos, Orçamentários e Abandono pelas Empresas são os 

principais motivos de paralisação das obras 

38. No que tange aos motivos que ensejaram as paralisações dos contratos objeto da ação 

para retomada das obras, três das causas indicadas sobressaem pela sua recorrência: problemas 

técnicos, orçamentários e abandono das obras pelas empresas contratadas. Os gráficos a seguir 

ilustram os motivos das paralisações levantados pela CGU junto às partes envolvidas e aqueles 

informados pela SDI/MPDG em 10/08/2017 em relação aos dados de junho/2017:   

 

 

Quadro – Motivo de Paralisação 

  

 Fonte: Levantamento CGU   Fonte: Balanço SDI/MPDG – Jun/17 

 

 

39. Levantamento idêntico foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte – TCE/RN, nas obras daquele estado.  O levantamento indicou que os 

principais motivos de paralisação estão relacionados a atrasos ou suspensão de repasses e à 

ocorrência de distratos com a empresa contratada/abandono da obra, conforme indicado no 

gráfico a seguir:  
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Gráfico – Motivo de Paralisação de Obras - TCE/RN 

 
Fonte: RELATÓRIO Nº 01 / 2017 – ICE – TCE/RN 

 

40. Nas diferentes bases de dados supracitadas, as três causas mais recorrentes são 

idênticas e têm somatório percentual que varia de 71% a 87%, como ilustrado a seguir: 

 

Quadro – Causas de paralisação mais recorrentes 

CGU SDI TCE/RN 

TÉCNICO 30,00% TÉCNICO 40,0% 

Adequação do projeto 

e/ou planilhas 
8,3% 

Aguardando aditivo ou 

licenciamento ambiental 
2,6% 

Inadequação à 

legislação 

sanitária/ambiental 

2,2% 

Subtotal 30,0% Subtotal 40,0% Subtotal 13,1% 

ORÇAMENTÁRIO/ 

FINANCEIRO 
26,0% 

ORÇAMENTÁRIO/ 

FINANCEIRO 
4,0% 

Atraso ou suspensão 

repasse federal 
40,3% 

Falta de recursos Estado 5,4% 

Falta de recursos 

Município 
5,4% 

Subtotal 26,0% Subtotal 4,0% Subtotal 51,1% 

Abandono da empresa 15,0% Abandono da empresa 43,0% Abandono da empresa 15,7% 

Subtotal 15,0% Subtotal 43,0% Subtotal 15,7% 

TOTAL 71,0%   87,0%   79,9% 

 

 

41. Cabe ressaltar que as três motivações mais recorrentes mantêm estreita relação entre 

si. As falhas de projeto frequentemente implicam na necessidade de inclusão de novos serviços 

ou o incremento nas quantidades de serviços originalmente previstos. Tal situação acaba por 

demandar a celebração de aditivos de valor e aporte de recursos não previstos pelo convenente. 
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A inexistência desses recursos ou a demora em seu repasse, por sua vez, pode ser fator 

determinante para o abandono da execução pela empresa contratada. Do exposto, percebe-se 

quão difícil é precisar o real motivo de paralisação de uma obra, tendo em vista que os três 

fatores – qualidade dos projetos, indisponibilidade de recursos e abandono pelas empresas 

contratadas – estão fortemente interligados. 

 

QUALIDADE DOS PROJETOS 

 

42. A concepção de bons projetos de engenharia demanda, além de uma sistemática que 

garanta a contratação dos melhores projetistas, prazos e preços compatíveis com os estudos e 

levantamentos necessários.  

43. No que tange a convênios e contratos de repasse, a Portaria Interministerial Nº 424, 

de 30 de dezembro de 2016, consignou alguns dispositivos que focam o incremento da 

qualidade nos projetos utilizados. Podemos citar: 

➢ Quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços de engenharia, 

fica vedado o aproveitamento de licitação que: 

i. utilize projeto de engenharia diferente daquele previamente aprovado e a realização 

de licitação em desacordo com o estabelecido no projeto básico ou termo de 

referência aprovado, sob pena de rescisão do instrumento pactuado; e 

ii. tenha sido publicada em data anterior ao aceite do projeto básico de engenharia pela 

mandatária. (Art. 7°, § 7º ) 

➢ As despesas referentes ao custo para elaboração do projeto básico ou termo de referência 

poderão ser custeadas com recursos oriundos do instrumento pactuado, desde que o 

desembolso do concedente voltado para a elaboração do projeto básico ou termo 

de referência não seja superior a 5% (cinco por cento) do valor total do 

instrumento. (Art. 21, § 8º) 

➢ No caso de obras ou serviços de engenharia, a análise final de custos a cargo da 

mandatária será realizada depois da entrega do orçamento de referência, observado o 

disposto nos Arts. 16 a 18 do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e de visita de 

campo preliminar. (Art. 21, § 11º) 

➢ Para obras com valor superior a R$5 milhões, previamente à aceitação do projeto básico 

pela mandatária o proponente deverá apresentar estudo de concepção e de alternativa 

de projeto, cuja análise pela mandatária é condicionante para a aprovação do projeto 

básico. (Art. 1º XIII; Art. 21, § 12) 

 

44. Portanto, é preciso monitorar a implementação desses dispositivos de modo a avaliar 

sua efetividade na redução do número de obras paralisada. Em relação a necessidade de 

monitoramento,  a SEGES, através da Nota Técnica n° 18365/2017-MP, observou que, devido 

ao histórico de sazonalidade que indica que as celebração dos exercícios se dão, na sua maioria, 

nos meses de novembro de dezembro, ao final do primeiro trimestre a quantidade de 

informações referentes aos convênios celebrados a partir do exercício de 2017, possivelmente 

os resultados não sejam suficientes para avaliação consistente dos impactos das transferências 

celebrados sob a égide da Portaria Interministerial nº 424, de 2016. 
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DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

 

45. A recente promulgação de emenda constitucional por meio da qual foi estabelecida 

metodologia para fixação do teto global de gastos públicos implica em pouca margem para 

variação entre o valor inicialmente fixado no orçamento para as despesas e aquele efetivamente 

incorrido ao final do respectivo exercício. No campo operacional, o gestor público, na gestão 

dos contratos sob sua responsabilidade, enfrentará um grau de dificuldade adicional para obter 

incrementos na dotação orçamentária, a fim de fazer frente a novas despesas.  

46. É necessário que a previsão das receitas no Orçamento Geral da União seja mais 

realista, de modo a evitar posterior necessidade de contingenciamentos significativos, que 

impliquem quebra do fluxo financeiro para as obras e da confiança no Governo.  

47. No que tange à fixação das despesas relacionadas a obras públicas, o incremento da 

precisão das estimativas está diretamente relacionado à melhoria da qualidade dos projetos 

utilizados, como já relatado acima. 

 

ABANDONO DAS OBRAS PELAS EMPRESAS CONTRATADAS 

 

48. No Brasil, uma boa negociação de aditivos traz, não raro, melhores resultados às 

empresas do que a conclusão tempestiva do contrato. Além disso, a sistemática de seleção das 

empresas executoras tem baixa sensibilidade à qualidade do desempenho pretérito e contém 

dispositivos pouco eficientes para punição pela má execução contratual. Ainda, a referida 

sistemática não permite que seja dada preferência a uma empresa que atendeu à Administração 

além das condições exigidas no contrato, em detrimento das demais.  

49. Nesse caso, uma menor pulverização dos contratos, a atualização dos seguros de 

obras (step-in rights) no caso das obras de maior valor e a edição de normativos que permitam 

vantagens concorrenciais às empresas de melhor performance pretérita, performance rating, 

podem constituir boas iniciativas. Frisa-se que na implementação deste último é imprescindível 

a existência de um Cadastro Geral de Obras Públicas que permitirá aos gestores, nos diversos 

níveis, a inclusão de informações atualizadas sobre a consecução dos empreendimentos.  

50. Conforme a Nota Técnica nº 19325/2017-MP da SDI/MPDG, supracitada, a SDI 

esclarece que tal proposta será estudada no âmbito da SDI, no sentido de analisar a viabilidade 

de construção de instrumento, a exemplo de um cadastro de performance, tanto para empresas 

quanto para Estados e Municípios, como forma de prever formas de priorização atreladas à 

execução apresentada nos empreendimentos anteriores. 

  

III. RECOMENDAÇÕES  

51. Buscando promover o aperfeiçoamento da Gestão Pública e contribuir para a melhor 

aplicação dos recursos públicos, e reconhecendo o esforço do MPDG no encaminhamento das 

questões levantadas neste Relatório são apresentadas as seguintes recomendações à 

SDI/MPDG: 
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Recomendação 1: Monitorar a implementação pelos órgãos gestores das recomendações 

emanadas por meio do Ofício Circular nº 514/2017 - MP, de 03 de novembro de 2017, 

encaminhando a este controle interno relatório com os resultados obtidos;  

Recomendação 2: Manter este Ministério informado sobre as ações desenvolvidas pelo Grupo 

de Trabalho criado pela Portaria SE/MP n° 862, e os resultados delas decorrentes, em especial 

sobre a implantação do sistema para acompanhamento da execução das obras financiadas com 

recursos federais de maneira que seja possível a rápida consulta a dados e a visualização da 

realidade do número de execuções paralisadas (Achados 2 e 4); 

Recomendação 3: Desenvolver estudo para avaliar a viabilidade de edição pelo Ministério do 

Planejamento de normativo com regras gerais acerca das transferências federais, por meio do 

qual sejam definidos os pressupostos para adoção e operacionalização dos tipos de instrumentos 

de transferência disponíveis, de modo a vincular os gestores à adoção do instrumento mais 

adequado para cada transferência ou programa, a exemplo de transferências fundo a fundo 

(Achado 3); 

Recomendação 4: Coordenar ação dos ministérios setoriais para que seja produzido, até o final 

do primeiro semestre de 2019, relatório com a avaliação dos impactos identificados na 

sistemática de transferência de recursos via convênio e contratos de repasse a partir das 

inovações introduzidas pela Portaria Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de 2016, em 

especial no que tange à redução do número de obras paralisadas. (Achado 4). 

 

 

IV. CONCLUSÃO 

52. A partir dos achados consignados no presente relatório, a equipe de auditoria avaliou 

os seus impactos nos atos de gestão praticados e teceu recomendações a fim de melhorar a 

sistemática de retomada de obras paralisadas, com ênfase na busca das respostas para as 

questões de auditoria formuladas no presente trabalho, delineadas a seguir. 

 

a) Avaliação da meta de retomada 

 

53. A presente ação de controle avaliou que o esforço de retomada coordenado pela 

SDI/MPDG, em consonância com a Portaria MPDG nº 348, de 14/11/2016, promoveu o reinício 

da execução de 673 empreendimentos, portanto, um número aquém da meta prevista pelo 

próprio governo, que buscava a retomada de 1.120 obras até 30 de junto de 2017. Situação 

agravada pelo fato de que quase metade das obras retomadas apresenta pendências de ordem 

técnica, o que permite projetar um número ainda menor de obras concluídas na data limite 

estabelecida na referida Portaria.  

 

b) Existência de características e problemas comuns nas obras paralisadas 

 

54. No universo de obras contempladas no esforço de retomada foi possível identificar 

os seguintes problemas comuns: 1) Pouca abrangência da ação promovida; 2) Pulverização dos 

contratos; e 3) Necessidade de promoção de medidas para redução do número de obras 

paralisadas.  
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55. Em que pese a inexistência no Executivo Federal de um sistema com informações 

relativas à execução de todas as obras financiadas com recursos federais, constatou-se que a 

ação promovida para retomada das obras alcança apenas 13% do total de obras paralisadas 

registradas no Sistema de Acompanhamento de Programas e Fomento - SIAPF (dados de junho 

2017). Há que se coordenar um movimento junto aos gestores federais no sentido de sanear as 

pendências existentes e concluir os contratos de obras paralisadas, mesmo que com redução de 

metas, bem como encerrar aqueles para os quais os esforços de retomada se mostrarem 

infrutíferos. Por fim, para que o mesmo cenário não volte a se reproduzir no futuro, é necessário 

redefinir as prioridades na alocação de recursos federais, de modo a mitigar as descontinuidades 

tão comuns no fluxo financeiro de execução das obras pública.  

56. Verificou-se que a pulverização dos recursos do PAC em obras de pequena monta 

tornou-se recorrente no programa. Considerando que o porte do empreendimento não é 

determinante para a duração da execução da obra e, considerando ainda a acentuada escassez 

de recursos humanos para o acompanhamento de um número maior de obras de menor porte, o 

atual panorama de pulverização dos recursos fragiliza a proposta inicial do PAC, cujo mote era 

o de alavancar os grandes projetos de infraestrutura, com a promoção do crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável do país. 

57. A baixa qualidade dos projetos, descontinuidades de fluxo financeiro e o abandono 

das obras pelas contratadas foram os principais motivos que levaram à paralisação dos contratos 

objeto da ação para retomada das obras. Em relação à qualidade dos projetos, ao menos no que 

tange aos empreendimentos financiados com recursos de transferências voluntárias, a mitigação 

do problema passa pelo monitoramento e efetivo cumprimento das novas disposições trazidas 

pela Portaria Interministerial nº424. A questão da alocação de recursos financeiros depende do 

aprimoramento da previsão dos custos das obras, que por sua vez remete à melhoria da 

qualidade dos projetos. Por fim, o problema recorrente do abandono das obras pode ser 

enfrentado com a atualização dos seguros de obras (step-in rights), no caso das obras de maior 

valor, e a edição de normativos legais que permita o performance rating. 

 

 


