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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por 
meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do 
gasto. 
 
Avaliação dos Resultados da Gestão 
A avaliação dos resultados da gestão de órgãos e entidades da 
Administração Pública do Poder Executivo Federal por meio de 
macroprocessos relacionados ao cumprimento da missão 
institucional da unidade avaliada. 
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
O presente Relatório consigna os 
resultados da avaliação da 
eficiência alocativa dos 
Investimentos em Infraestrutura 
por meio de análise da gestão 
orçamentária e accountability da 
carteira de obras (OGU), com 
ênfase no processo de definição 
de prioridades para 
Investimentos em 
Infraestrutura. Os trabalhos 
foram desenvolvidos no 
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão; 
Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil; Ministério 
da Integração Nacional e 
Ministério das Cidades. 

 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Diante de especial período de restrição fiscal, 
que impõe uma forte limitação dos recursos 
disponíveis para investimento via Orçamento 
Geral da União - OGU, realizou-se o presente 
trabalho com vistas ao aperfeiçoamento da 
alocação dos recursos públicos do OGU no 
setor de infraestrutura. 

 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Concluiu-se que: alocação de recursos não é a 
mais eficiente, com pouca vinculação entre 
planejamento inicial de PPAs e LOAs; 
disponibilidade orçamentária e financeira é 
insuficiente para cumprir compromissos já 
assumidos, ou seja, os tamanhos das carteiras 
dos três ministérios é incompatível com as 
atuais disponibilidades; há um grande estoque 
de restos a pagar; governança da gestão de 
investimentos tem aspectos positivos como 
criação da SEPAC, atual SDI, mas esse órgão 
precisaria de maior poder na supervisão sobre 
a carteira de obras prioritárias.   

Emitiram-se recomendações para: revisão da 
metodologia de definição de metas do PPA e 
LOA; identificação de obras prioritárias entre 
as listadas no PPA; extensão de dispositivos de 
governança do PAC para carteiras de obras não 
PAC; edição de normativos; priorização de 
ações para criação do Cadastro Geral de Obras 
Federais; cancelamento de saldos inscritos em 
restos a pagar desnecessários e cancelamento 
de saldos de empenhos excedentes de 
instrumentos de repasse cancelados ou 
concluídos. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
AIO - Autorização de Início de Obra 

CGEOB - Coordenação-Geral de Auditoria de Obras 

CGO  -  Cadastro Geral de Obras 

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

EVTEA - Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental 

LDO -  Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA - Lei Orçamentária Anual 

MCidades - Ministério das Cidades 

MI - Ministério da Integração Nacional 

MPDG - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

MTPA Ministério do Transporte, Portos e Aviação Civil 

OGU -  Orçamento Geral da União 

PAC - Plano de Aceleração do Crescimento 

PISF - Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste 
Setentrional 

PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual 

PPA - Plano Plurianual 

RAP - Restos a Pagar 

SACI - Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos (Mcidades) 

SDI -  Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura 

SEPAC - Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento 

SFC  -   Secretaria Federal de Controle Interno 

SIH - Secretaria de Infraestrutura Hídrica (MI) 

SPA - Síntese de Projeto Aprovado (CAIXA) 

TCU -  Tribunal de Contas da União 
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INTRODUÇÃO 
 

1. O presente Relatório consigna os resultados de Avaliação dos Resultados 
da Gestão que teve por objeto avaliar a Eficiência Alocativa dos Investimentos em 
Infraestrutura por meio de análise da gestão orçamentária e accountability da carteira 
de obras (OGU), com ênfase no processo de definição de prioridades para Investimentos 
em Infraestrutura. Os trabalhos foram desenvolvidos no Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; 
Ministério da Integração Nacional e Ministério das Cidades. 

2. A eficiência na alocação dos recursos públicos é tema relevante, em 
especial em um período de restrição fiscal que impõe uma forte limitação dos recursos 
disponíveis para investimento.  

3. No presente trabalho, estabeleceu-se como alocação eficiente de recursos 
aquela na qual: primeiro, os investimentos são realizados em objetos com potencial para 
atingir as metas previamente acordadas; segundo as alocações são realizadas nos 
montantes necessários; por fim, os aportes são efetuados sem solução de continuidade 
e de maneira tempestiva. 

4. Atualmente, a carteira de obras incluídas no Plano de Aceleração do 
Crescimento é da ordem de 29,5 mil obras, as quais receberam significativa parcela dos 
recursos federais investidos em infraestrutura. 

Gráfico 1 – Investimentos OGU/PAC (R$ bilhões) 

 
Fonte: MPDG – Transição de Governo 2018-2019 – INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

5. Nesse sentido vale destacar que, segundo informações disponíveis no sítio 
do PAC, apenas nesse programa o Brasil possuía 4.738 obras paralisadas em junho de 
2018, um conjunto de empreendimentos estimados em R$ 135 bilhões. Dentre os 
motivos alegados para as paralisações se destaca a carência de recursos orçamentários 
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e financeiros. Isoladamente, esse seria o fator impeditivo para conclusão de obras que 
somadas compõe um montante de R$ 52,4 bilhões, ou seja, 39% do total. 1 

Gráfico 2 – Obras Paralisadas (valor) x Motivo da Paralisação 

 
Fonte:http://www.pac.gov.br/pub/EmpreendimentosdoPACparalisados-Junho_2018_VF.pdf 

 

6. Assim, em junho/2018, a escassez orçamentária seria o maior impeditivo 
ao bom andamento das obras públicas inseridas no programa. Valendo observar que 
além de determinar a paralisação de empreendimentos, a restrição de recursos implica 
também o alongamento de cronogramas das obras em andamento.  

7. Diante das imensas carências em infraestrutura do país, a restrição de 
recursos impõe que a alocação dos recursos disponíveis respeite a uma adequada 
priorização de investimentos.  

8. O documento Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(versão em consulta pública), quando dispõe sobre “O Caminho até 2031”, no que tange 
à infraestrutura registra dentre as “Orientações para ampliar os investimentos em 
infraestrutura”, a que segue: 

(...)melhorar a gestão da infraestrutura pública, com a definição de carteira de projetos 
de médio e longo prazo prioritários, e foco nos projetos vetores de desenvolvimento 
econômico, social e regional. (Grifo nosso) 
 

9. Em que pese a clareza da importância do tema pelos fatores aqui expostos, 
sua complexidade e abrangência, bem como a limitação de tempo para realização da 
avaliação, implicaram a restrição das análises à alocação dos recursos oriundos do 
Orçamento Geral da União nas carteiras de obras do DNIT (Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil), Ministério da Integração Nacional e Ministério das Cidades. 

10. Buscou-se na ação de controle identificar os riscos relevantes à eficiência 
alocativa dos investimentos realizados pelo Governo Federal com recursos do OGU em 

                                                      

1 Lista de Empreendimentos do PAC paralisados – Junho/2018, disponível em: 
http://www.pac.gov.br/pub/EmpreendimentosdoPACparalisados-Junho_2018_VF.pdf) 
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infraestrutura e avaliar as medidas para mitigação desses riscos, em especial o processo 
utilizado para definição das prioridades de investimento. 

Metodologia do trabalho 

11. Inicialmente, procedeu-se coleta de informações e a identificação dos 
riscos inerentes mais relevantes à eficiência do processo de alocação dos investimentos 
sob análise e a avaliação do impacto e probabilidade de ocorrência desses riscos. 
Posteriormente, foram formuladas as seguintes questões de auditoria de forma a 
orientar os trabalhos: 

• As metas e montantes de recursos previstos para investimento no PPA vêm 
se mostrando realistas no que tange aos recursos estimados? 

• Os instrumentos de planejamento de médio e longo consideram as 
limitações fiscais, operacionais e compromissos já assumidos? 

• Os critérios de alocação são orientados ao cumprimento das metas 
estabelecidas? 

• Os investimentos realizados na carteira PAC são compatíveis com as metas 
e prioridades estabelecidas no PPA? 

• O modelo de governança adotado para gestão dos investimentos em 
infraestrutura é adequado? 

• Há compatibilidade entre os recursos disponíveis para investimentos e os 
compromissos assumidos via OGU? 

• O nível do estoque de restos a pagar representa um risco de redução 
significativa dos recursos financeiros disponíveis para os 
empreendimentos contemplados no orçamento corrente?  

• O processo de alocação de investimentos em infraestrutura garante níveis 
adequados de transparência e accountability? 

12. Para resposta às questões formuladas, as avaliações efetuadas focaram 
dois macros processos: gestão orçamentária e accountability. Como resultado dessas 
avaliações, o presente relatório registra cinco achados de auditoria:  

• Necessidade de uma melhor comunicação entre os instrumentos nacionais 
de planejamento e os investimentos em infraestrutura; 

• Adoção de metas incompatíveis com os prazos estabelecidos, capacidade 
financeira e fiscal da União; 

• Insuficiência dos instrumentos de transparência e accountability; 

•  Incompatibilidade da carteira de investimentos com o reduzido espaço 
fiscal da União; e, 

• Necessidade de reforço dos instrumentos de governança e controle da 
carteira de obras prioritárias. 

13. Os achados foram consignados de forma sintética no relatório de modo a 
facilitar a compreensão da abrangência e correlação dos pontos destacados. No “ANEXO 
I - EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS” são fornecidos maiores detalhes das análises efetuadas, 
bem como dos achados de auditoria.   
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RESULTADOS DOS EXAMES 
 
A – NECESSIDADE DE UMA MELHOR COMUNICAÇÃO ENTRE OS 
INSTRUMENTOS NACIONAIS DE PLANEJAMENTO E OS 
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA 

AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE AS INICIATIVAS INDIVIDUAIS E A METAS INSERIDAS 
NOS OBJETIVOS DO PPA 2016-2019 

14. No que diz respeito à definição de metas relacionadas aos investimentos 
em infraestrutura, as análises realizadas foram suficientes a identificar a necessidade de 
melhoria da comunicação entre o Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA.  

15. O PPA 2016/2019 contempla 54 programas temáticos. Os programas 
temáticos são compostos por objetivos, indicadores, valor global e valor de referência. 
As metas são a medida de alcance dos objetivos, podendo ser de ordem qualitativa ou 
quantitativa, já as iniciativas declaram os meios e mecanismos de gestão que viabilizam 
os objetivos e suas metas, explicitando a lógica da intervenção. 

16. Como exemplo dessa necessidade de melhoria na comunicação, pode-se 
citar o Programa Recursos Hídricos (2084). Esse programa (2084) prevê investimentos 
da ordem de mais de R$ 10 bilhões para o período 2016/2019 e tem como um de seus 
objetivos (objetivo 0479) a ampliação de água para usos múltiplos por meio de 
infraestruturas hídricas e metas associadas a promoção de uma capacidade de 
reservação de água bruta de 1.939,7 milhões de m³ (meta 016Z) e a ampliação da 
capacidade de adução de água bruta em 97,3 m³/s (meta 044B), as duas voltadas para 
as regiões Nordeste e Sul.  

17. Embora esteja clara a vinculação entre a natureza das iniciativas e os 
objetivos e metas, não se observa a participação individual de cada empreendimento 
nas metas, ou seja, o quanto determinado sistema (barragem, adutora/canal) contribui 
com os quantitativos previstos nas metas do programa. Cita-se como exemplo, a 
impossibilidade de verificação do quanto a implantação do Sistema Adutor do Agreste 
(PE), iniciativa 01LJ, representa de vazão (m³/s) à meta 044B - Ampliação da capacidade 
de adução de água bruta. 

18. No processo de elaboração do PPA, a definição do quantitativo da meta 
deveria ocorrer a partir das iniciativas, do somatório da contribuição de cada 
empreendimento. Assim, seria uma informação que, a princípio, é conhecida no 
momento da decisão dos gestores e poderia, portanto, ser agregado ao conteúdo do 
PPA. Seria razoável propor que para cada iniciativa listada, no caso empreendimento, 
houvesse a informação acerca de sua contribuição nas metas. 

19. O Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), uma das mais 
importantes obras hídricas realizadas pelo Governo Federal, que possui no PPA duas 
iniciativas diretamente vinculadas à sua implantação, as obras do Eixo Norte (iniciativa 
01LH) e do Eixo Leste (04U0). Recorde-se que o PISF, como conhecido no meio técnico, 
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é um sistema adutor constituído por canais, estações de bombeamento e barramento 
ao longo do traçado, tanto no eixo Norte como no Leste. Assim, o PISF proverá tanto 
aumento da capacidade de reservação (meta 016Z) quanto a ampliação da adução de 
água bruta (meta 044B) para a região abastecida pelo projeto2. Todavia, em que pese a 
relevância dos montantes investidos nesse empreendimento, inexiste tal explicitação. 

20. Destaque-se que a divulgação da participação que cada iniciativa tem nas 
metas definidas, bem como seu custo por unidade de meta, facilitaria aos parlamentares 
apresentarem alternativas de investimento quando da análise do PLOA e permitiriam à 
sociedade verificar o grau de aderência dos investimentos constantes a cada LOA às 
metas previamente definidas via PPA e questionar eventuais inconsistências.  

 

AUSÊNCIA DE EXPLICITAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PAC NO ÂMBITO DO PPA 2016-
2019 

21. Deve-se destacar que os empreendimentos supracitados se encontram 
inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento. Nesse sentido, merece atenção 
especial a vinculação entre os programas, objetivos, metas e iniciativas do PPA e a 
formatação da carteira de obras prioritárias do PAC que representa investimentos na 
ordem de R$462 bilhões de reais. Apesar dessa magnitude de investimentos, o diálogo 
dessa carteira de obras prioritárias com os instrumentos de planejamento institucionais 
do Estado carece de aprimoramentos. 

22. Encontra-se consignado no relatório de auditoria que resultou na edição 
do Acórdão nº 782/2016-TCU-PL pelo Tribunal de Contas da União que apesar da 
magnitude e relevância estratégica e investimentos do PAC, as ações do programa não 
estão explicitadas dentro da estrutura dos programas temáticos, objetivos e metas que 
organizam o PPA.  

23. Menciona-se ainda no relatório de auditoria que os parlamentares 
aprovaram emenda à Lei do PPA 2016/2019 dispondo que as ações do PAC deveriam ser 
identificadas nas leis orçamentárias a fim de possibilitar maior grau de transparência 
relacionado a essa prioridade. Vê-se que essas fragilidades relatadas pela auditoria do 
TCU convergem com o apontamento esboçado nesta auditoria: a falta de vinculação 
objetiva entre os investimentos do PAC, tanto no nível da a estrutura programática 
(objetivos e metas) do PPA, quanto de sua identificação no âmbito das leis 
orçamentárias. 

 

APRIMORAMENTOS DA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O PPA 2020-2023 

24. Uma das principais inovações da proposta do novo PPA se refere a uma 
melhoria na vinculação entre os empreendimentos de infraestrutura com os programas 
e metas. Na estrutura lógica proposta, as diretrizes do plano se vinculam a uma visão de 
futuro para o país, seguindo-se de quais resultados se quer alcançar nos próximos 

                                                      
2 Apesar dos reservatórios incluídos, em sua maioria, não serem de grande porte e se destinarem, principalmente, à 

regularização das vazões aduzidas ao longo dos canais, a fim de garantir o equilíbrio do sistema e evitar bombeamentos 

em horários de maior custo de tarifa de energia, alguns reservatórios são considerados estratégicos para a região do 

ponto de vista de abastecimento de cidades adjacentes aos locais de passagem do projeto. Portanto, seria desejável que 

se explicitasse a participação do PISF nessas duas metas mencionadas. 
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quatro anos. Os produtos se referem ao que se fará para alcançar os resultados do 
plano. 

25. Nessa nova proposta, fica evidenciado que um dos produtos se refere aos 
empreendimentos estruturantes, constituindo um dos elementos formais do Plano. 
Esses empreendimentos, que constituem as entregas públicas, deverão apresentar 
metas vinculadas aos objetivos dos programas. Apesar do andamento inicial das 
discussões, infere-se que essa sistemática implica trazer para a estrutura do plano a 
gama de empreendimentos prioritários do governo federal. 

26. De modo geral as medidas são positivas, entende-se, contudo, ser 
oportuno prever, ainda, critérios adicionais de priorização baseados nas metas pautadas 
para cada empreendimento constantes das entregas listadas no PPA, a fim de melhor 
vincular o instrumento de planejamento no nível estratégico e tático, que é o PPA, com 
o planejamento operacional que se dá no processo de constituição do projeto da LOA.  

27. Desse modo, a discussão da proposta do novo PPA (2020-2023) precisa ser 
aprofundada, reforçando e detalhando melhor como se dará a vinculação entre o plano 
e a lei orçamentária anual. Deve-se ressaltar que, no que tange ao recorte 
infraestrutura, a importância estratégica dos investimentos para a economia e a 
existência de uma secretaria temática (SDI) são suficientes a exigir um maior nível de 
qualidade no planejamento materializado no PPA. 

28. Por fim, conclui-se que, em termos de aprimoramento da gestão 
orçamentária, poder-se-ia falar de uma nova sistemática de alocação prevista em uma 
lei que não seja alterada anualmente e critérios que considerem a participação dos 
empreendimentos nas metas estabelecidas e possíveis impactos nos indicadores 
temáticos. Ao fim e ao cabo, preconiza-se uma sistemática de planejamento e gestão 
orçamentária que seja capaz de fornecer ao Congresso Nacional meios e informações 
suficientes ao bom exercício de sua prerrogativa de aprovar a LOA.  

 

B – ADOÇÃO DE METAS INCOMPATÍVEIS COM OS PRAZOS 
ESTABELECIDOS, CAPACIDADE FINANCEIRA E FISCAL DA UNIÃO 

29. Análises efetuadas entre diversas fontes de informação (Tesouro gerencial, 
Anexos das Leis nº 12.593/2012 – PPA 2012/2015 e nº 13.249/2016 PPA 2016/2019, 
bem como relatórios anuais de avaliação do PPA) indicaram a existência em programas 
relevantes de investimento em infraestrutura de grande disparidade entre previsão 
inicial de dotação do PPA 2012-2015 e os valores contemplados nas leis orçamentárias 
anuais do período (valores iniciais). 

30. Os montantes efetivamente pagos nesses programas ano a ano indicam 
que as estimativas do PPA 2012-2015 e 2016-2019 foram excessivamente otimistas no 
que diz respeito ao montante de valores a serem alocados. 
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Quadro 1  – PPA 2012/2015– Valores liquidados e pagos 
2068 - Saneamento Básico – PPA 2012/2015 - R$28.351.773.000 

Ano LOA Despesas Empenhadas Despesas liquidadas 
Despesas 

pagas 
RAP pagos 

% 
pago/ 
PPA 

  Valor 
% em 

relação 
ao PPA 

Valor 
% em 

relação 
ao PPA 

Valor 
% em 

relação 
ao PPA 

Valor Valor 
% em 

relação 
ao PPA 

2012 4.035.152.498   2.949.382.605   1.048.312.604   1.041.832.080     

2013 4.073.940.869   3.047.472.862   541.113.119   513.824.637 588.183.317   

2014 3.129.237.082   1.786.821.848   358.401.888   319.984.395 1.010.947.938   

2015 3.134.718.861   1.280.325.157   295.344.270   290.282.714 902.994.019   

total 14.373.049.310 51% 9.064.002.472 32% 2.243.171.881 8% 2.165.923.826 2.502.125.275 16,46% 

2048- Mobilidade urbana e trânsito - PPA 2012/2015 - R$36.604.536.000 

2012 1.392.238.594   1.313.070.874   313.246.017   240.311.087     

2013 2.334.157.597   851.297.541   283.523.913   224.925.900 287.005.844   

2014 3.112.904.905   1.578.218.757   602.628.948   494.409.302 368.671.848   

2015 4.323.306.315   1.182.016.984   152.735.636   141.775.206 736.073.218   

total 11.162.607.411 39% 1.182.016.984 4% 1.352.134.515 5% 1.101.421.495 1.391.750.910 6,81% 

Fonte: Tesouro gerencial e Anexos do PPA 2012-2015 (Lei nº 12.593/2012) 

 

31. A definição de metas em infraestrutura é um processo complexo e que 
dentre vários fatores deve levar em conta os recursos disponíveis. Assim, causou 
estranheza a equipe de auditoria o fato das metas para os programas constantes do PPA 
2012-2015 não terem sido revisadas a cada LOA quando a previsão de dotação 
orçamentária não se mostrou possível. 

32. Resta consignado no “RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO – Ano-base 2016” 
quando da avaliação do PROGRAMA: 2068 - Saneamento Básico que: “praticamente 
todas as metas foram alcançadas ou até mesmo superadas durante o 1º ano de vigência 
do PPA 2016-2019”. Tal fato é um forte indício de que essas metas aparentemente 
foram subestimadas.  

33. As análises efetuadas permitem afirmar que o processo de alocação de 
recursos orçamentários em infraestrutura nos planos plurianuais vem se mostrando por 
um lado excessivamente otimista no que diz respeito à estimativa de recursos a serem 
disponibilizados e por outro muito conservador na definição de metas a serem 
alcançadas. 

34. Parte significativa das metas encontra-se distante de representarem um 
instrumento que possa ser utilizada para avaliar os resultados da gestão no que tange à 
efetividade e eficiência dos investimentos realizados, carecendo, inclusive, de 
aperfeiçoamentos para serem instrumentos adequados a accountability da eficácia, ou 
da falta dela, quando da aplicação dos recursos pelo governo federal. 

35. De todo o exposto conclui-se que é preciso que a definição de metas do 
PPA esteja lastreada em uma avaliação realista dos recursos disponíveis levando em 
conta: os compromissos já assumidos para o quadriênio, a efetiva capacidade 



 

9 
 

operacional instalada nos órgãos responsáveis pela execução das políticas e os entraves 
existentes a implantação de cada empreendimento estruturante. 

 

C – INSUFICIÊNCIA DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E 
ACCOUNTABILITY 

36. A necessidade de transparência nos atos de gestão está presente em 
diversos dispositivos legais brasileiros e derivam de previsão expressa da Constituição 
Federal que em seu Art. 74, Parágrafo único, estabelece que: 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária  

37. O ato de prestar contas deve resultar em informações suficientes a garantir 
que o controle social possa ser exercido de forma efetiva pelos cidadãos, ou seja, que a 
população possa acompanhar, avaliar e controlar a efetiva defesa do interesse público 
pelos agentes responsáveis. 

38. De fato, as análises ora realizadas indicaram que a meta do “produto PAC” 
não está associada às metas do programa temáticos do PPA. Esperava-se que essas 
estariam vinculadas aos indicadores setoriais, o que permitiria avaliar a efetividade do 
programa, cujo eixo central foi a aceleração do crescimento econômico e social a partir 
da retomada do investimento público e privado em infraestrutura. 

39. Resta claro a pouca capacidade de o executivo federal avaliar o grau com 
que os investimentos em infraestrutura atingiram as metas e objetivos planejados no 
PPA (eficácia), consequentemente, divulga-los adequadamente. 

40. Ressalte-se que a expectativa de que o nível de análise do impacto das 
políticas públicas alicerçadas em investimentos em infraestrutura fosse acima da média 
da Administração Federal em face da existência de uma secretária temática (SDI) 
mostrou-se infundada. Todavia, espera-se que as dificuldades na avaliação e, 
consequentemente, de prestação de contas dos investimentos realizados em 
infraestrutura, seja mitigado com o aperfeiçoamento metodológico da formatação do 
PPA 2020-2023 em fase de conclusão na Seplan/MPDG. 

41. Trabalhos anteriores da CGU (relatório de auditoria nº 201406155) e 
acórdão do Tribunal de Contas da União já constataram que a eficiência e a efetividade 
do PAC não estariam sendo adequadamente medidos pela SEPAC (atual SDI). 

42. Por fim, no que tange à accountability dos investimentos em 
infraestrutura, com base no conceito de eficiência alocativa adotado no presente 
trabalho e nas boas práticas de transparência pública, preconiza-se como necessário 
divulgar à população, minimamente para a carteira de obras estratégicas: 

• a relação de cada empreendimento com os planos setoriais e a sua respectiva 
participação para atingimento das metas estabelecidas no PPA esclarecendo os 
motivos dos insucessos  
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• a estimativa inicial de valor dos empreendimentos e os acréscimos desses 
valores durante a implantação do projeto, bem como dos motivos dessas 
variações 

• a programação financeira planejada e a realizada, e, eventualmente, os motivos 
que ensejaram atrasos ou suspensão dos investimentos. 

 

A IMPORTÂNCIA DO CADASTRO GERAL DE OBRAS FEDERAIS COMO FERRAMENTA DE 
TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

43. A partir da edição Portaria SE/MP n° 862/2017, de 3.10.2017, encontra-se 
em andamento um projeto para, dentre outras finalidades, implantar no Governo 
Federal soluções tecnológicas para o acompanhamento e monitoramento das obras, 
com agregação e síntese de informações, aproveitando informações já disponíveis nos 
diversos sistemas e bancos de dados já existentes, o Cadastro Geral de Obras Federais. 

44. O conjunto de informações necessárias à accountability dos investimentos 
relacionadas neste achado e as inconsistências identificadas nas informações 
encaminhadas pelas pastas setoriais à SDI, detalhadas no achado relativo à 
“Necessidade de reforço dos Instrumentos de Governança e Controle da Carteira de 
Obras Prioritárias” neste relatório, indicam que o Cadastro Geral de Obras Federais é 
um instrumento fundamental à adequada prestação de contas dos investimentos 
realizados em infraestrutura. Sem ele, dificilmente o Governo Federal conseguirá atingir 
o necessário incremento da confiabilidade e tempestividade das informações utilizadas 
e divulgadas, e, portanto, sua implantação deve ser uma das prioridades da 
Administração Federal para os próximos anos. 

 

D – INCOMPATIBILIDADE DA CARTEIRA DE OBRAS COM A 
REDUZIDA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA 
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA 

DA CARTEIRA DE COMPROMISSOS DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA  

45. Levantamentos realizados nos Ministérios das Cidades; Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil; Ministério da Integração indicaram a existência de 
uma imensa carteira de compromissos assumidos para investimento em 
empreendimentos de infraestrutura. Tais compromissos demandarão uma capacidade 
de investimento federal muito maior do que o espaço fiscal existente na União. 

46. Diante da baixa disponibilidade orçamentária a médio e curto prazo, essa 
carteira excessivamente extensa favorece a denominada “pulverização dos 
investimentos”, na qual os recursos são divididos entre diversas obras em quantidades 
insuficiente para o andamento adequado desses empreendimentos e, por 
consequência, dificultando ainda mais as entregas a população em prazos razoáveis. 

47. Ademais, obras tocadas em ritmo excessivamente lento e obras 
paralisadas provocam, em seu conjunto, a imobilização de recursos em 
empreendimentos que demorarão a trazer algum benefício à população. Por vezes, tais 
obras trazem transtornos, são depredadas e necessitam de gastos adicionais, como com 
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vigilância. Cita-se, ainda, maiores custos de administração local e supervisão de obras, 
vide Nota Técnica nº 1677/2017/CGEOB/DG/SFC. 

 

Ministério das Cidades – Saneamento e Abastecimento de Água 
 

48. A carteira de empreendimentos do PAC do Ministério das Cidades 
registrada no SISPAC perfaz R$ 271 bilhões, dos quais, pouco mais de R$ 124 bilhões já 
estariam pagos/executados. Dados do Sistema de Acompanhamento e Controle de 
Investimentos -SACI do MCidades indicam a existência de 4.806 contratos de repasse 
ativos no montante de R$ 60,3 bilhões, para os quais restariam ainda ser empenhados 
R$ 30,2 bilhões do OGU. Deste valor, R$ 11,8 bilhões (39%) seriam para contratos de 
repasse que ainda estariam em processo de licitação e outras ações preparatórias. 

49. Recortando a carteira do MCidades nas áreas de esgotamento sanitário, 
drenagem e abastecimento de água, um conjunto de empreendimentos de R$ 41,3 
bilhões é composta por 568 contratos de repasse vigentes compondo R$ 22,65 bilhões, 
dos quais já estariam empenhados R$ 10,79 bilhões, restando uma necessidade de 
dotações orçamentárias vindouras de R$ 11,87 bilhões. Como o PLOA-2019 só destinou 
R$ 393,5 milhões para as ações nessas áreas, permanecendo este ritmo de 
investimento, os contratos de repasse já assinados só seriam finalizados daqui a 30 anos. 
Discrimina-se a seguir o prazo para conclusão da carteira de saneamento do MCidades 
por ação orçamentária: 

Quadro 2 – MCidades - Prazo para conclusão da carteira x Ação Orçamentária 

 

Fonte: Sistema SACI – MCidades e SIOP. 

50. Frisa-se que esse quadro já perdura no Ministério ao longo dos últimos 
anos, o que levou ao MCidades a adoção de ações para reduzir tamanho de sua carteira 
de obras, quais sejam:  

• suspensão de novas seleções para o PAC com recursos do Orçamento Geral da 

União – OGU desde o ano de 2014 (ações da SNSA);  

• o cancelamento de termos de compromisso sem perspectivas de execução 

(2.091 obras canceladas com redução de aproximadamente R$ 20,2 bilhões nas 

dotações orçamentárias); 

• edição da Portaria nº 715, de 28 de dezembro de 2017, a qual estabelece, para 

controle de riscos na execução orçamentária, a necessidade de avaliação dos 

Ação Modalidade Quantidade

Valor dos 

Contratados de 

Repasse (R$)

Total Empenhado 

(R$)
PLOA/2019 (R$)

Prazo p/ conclusão da 

Carteira com as 

disponibilidades atuais 

(anos)

1N08 Esgotamento Sanitário 206 7.279.487.054,85 2.701.620.429,32 173.826.272,00 26,34

10S5 Saneamento Integrado 102 4.136.533.420,56 2.639.962.049,80 34.698.271,00 43,13

10SC Abastecimento de Água 143 4.301.618.327,02 2.254.007.337,97 61.371.118,00 33,36

10SG Manejo de Águas Pluviais 117 6.939.255.963,74 3.193.271.365,22 123.583.037,00 30,31

568 22.656.894.766,17 10.788.861.182,31 393.478.698,00 30,16Totais
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impactos orçamentários quando da emissão da Síntese de Projeto Aprovado 

(SPA) ou concessão de Autorização de Início de Objeto (AIO); 

51. Porém, vale observar que apesar dessas ações a carteira das áreas de 
esgotamento sanitário, drenagem e abastecimento de água ainda é muito grande frente 
os escassos recursos atualmente disponíveis. Neste ponto deve-se fazer menção ao 
salutar dispositivo previsto na Resolução nº 04/2018 do Comitê Gestor do PAC, que 
determina a exclusão da carteira de empreendimentos do PAC daqueles instrumentos 
selecionados e não iniciados em até 36 meses. 

 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
 

52. No SISPAC a carteira de empreendimentos ativos em transportes perfaz 
um montante de R$ 169,6 bilhões, dos quais, aproximadamente, R$ 117,5 bilhões 
(69,3%) seriam destinados ao modal rodoviário, restando pouco mais de R$ 52 bilhões 
para os demais modais.  

53. Especificamente para as obras de construção e adequação rodoviária, uma 
carteira de R$ 73,3 bilhões, ainda restaria uma necessidade de dotações orçamentárias 
para os exercícios vindouros da ordem de R$ 24 bilhões.  

54. Como os valores disponibilizados na LOA 2018 ao DNIT para as obras de 
construção e adequação foi de R$ 3,4 bilhões, mantendo-se esse ritmo, seriam 
necessários quase 7 anos para concluir a carteira atual de contratos de adequação e 
construção rodoviária. Porém, esse número é por demasiadamente otimista visto que 
nem todo orçamento disponibilizado por ano é empenhado, especialmente em obras 
de construção. 

55. Neste diapasão vale destacar que em resposta a questionamento desta 
CGU o MTPA enviou o resumo do Planejamento Orçamentário do PAC 2019 a 2022, 
aonde pode-se observar o saldo de R$ 34,9 bilhões pós 2022, ou seja, mantendo-se o 
ritmo previsto de R$ 4 bilhões anuais para obras de Construção/Adequação a carteira 
do PAC será concluída após 2030. 

56. Em agosto de 2018, a carteira de contratos de Construção3 do DNIT era 
composta de 235 contratos perfazendo um montante de R$ 42,6 bilhões. Naquela data 
89 contratos estariam com status de “Ativo”, ou seja, seriam obras em efetivo 
andamento, as quais, perfaziam um valor contratado de R$ 17,7 bilhões. Nesses 
contratos já teriam sido medidos aproximadamente R$ 6,8 bilhões, ou seja, para 
concluir as obras em andamento no DNIT restaria medir R$ 10,9 bilhões, isso sem contar 
os futuros reajustes e os eventuais aditivos. Porém o saldo de empenho disponível para 
essas obras era um pouco maior que R$ 2 bilhões. Logo seria necessário disponibilizar 
empenhos adicionais na ordem R$ 8,9 bilhões apenas para concluir esses contratos de 
construção em andamento. 

57. Apesar da dificuldade de determinar o valor efetivamente necessário para 
conclusão da carteira de obras existente na Autarquia, não se tem dúvidas de que a 

                                                      

3 Implantação, pavimentação, Construção, Adequação e Duplicação. 
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carteira atual de empreendimentos é bastante superior às disponibilidades 
orçamentárias atuais, bastando para tanto verificar a existências de diversos contratos 
paralisados, não iniciados ou com ritmo aquém do previsto por insuficiência 
orçamentária, vide exemplos no ANEXO I – EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS. 

58. Vale frisar que, mesmo diante desse quadro, o DNIT tem lançado editais e 
assinado contratos, assumindo compromissos com terceiros, sabendo que, muito 
provavelmente, caso não haja emendas ao orçamento, não terá recursos orçamentários 
para concluir a obra no prazo acordado. Entende-se que tal fato está em desacordo com 
o prescrito nos artigos 15 e 16 da LRF. 

59. Neste diapasão cabe relatar o descumprimento pelo DNIT da Resolução N.º 
4 do CGPAC, detalhada no item “RETARDAMENTO NO CUMPRIMENTO DAS 
RESOLUÇÕES DO CGPAC POR PARTE DOS MINISTÉRIOS SETORIAIS” deste relatório. 

60. Diante de todo exposto, assim como para o MCidades, resta claro que o 
DNIT possui uma carteira de compromissos muito maior que suas disponibilidades 
orçamentárias atuais, restando patente que ações devem ser tomadas pelos gestores 
da Autarquia para compatibilizar o tamanho da carteira as disponibilidades 
orçamentárias, dentre as quais destacamos especialmente o cuidado ao iniciar novas 
obras apenas quando dispuser de recursos suficientes para realizar entregas efetivas a 
população e a priorização das obras em andamento. 

 

Ministério da Integração 
 

61. Atualmente a carteira do PAC da SIH é estimada em aproximadamente em 
R$ 25,2 bilhões, desse total R$ 16,5 bilhões já estariam pagos e restariam R$ 8,5 bilhões 
para OGU pós-2018. Se filtrarmos, apenas os empreendimentos PAC que recebem 
recurso da subfunção 544, seriam 66 empreendimentos com necessidade de recursos 
da ordem de R$ 7,6 bilhões adicionais.  

62. Mantido o patamar de investimento previsto na PLOA 2019, levará mais de 
5,5 anos para concluir a carteira atual de obras relacionadas a infraestrutura hídrica, ou 
seja, sem o acréscimo de nenhuma nova obra no período. Novamente, destaca-se que 
essa previsão é otimista pois nem todo orçamento disponibilizado à SIH é empenhado. 
Historicamente (2010 a 2017) empenha-se 73,4% dos valores disponibilizados. Ademais, 
tais obras sofrerão reajustes e aditivos, por fim, a maioria, mas nem todos os recursos 
da subfunção 544 são destinados à SIH. 

63. À época da realização dos levantamentos, encontra-se em fase de 
discussão e fechamento final uma proposta que visava a encerrar 76 empreendimentos 
no MI a partir do ano de 2019, no valor de R$ 3,6 bilhões.  

64. Assim de forma similar ao MT/DNIT e MCidades é possível verificar que 
estão sendo tomadas ações para tentar compatibilizar o tamanho da carteira com o 
atual cenário de restrição orçamentária. Porém, as três carteiras de obras analisadas 
ainda são muito maiores que as disponibilidades atuais, fato que indica a necessidade 
de ações adicionais no sentido de priorização dos investimentos.  
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DAS OBRAS COM EXCESSO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS  

65. Enquanto diversas obras do DNIT enfrentam restrição orçamentária, 
outros contratos possuem de créditos orçamentários muito superiores aos previstos em 
seus cronogramas para o exercício de 2018.  

66. Assim resta evidente que o DNIT tem concentrado recursos em alguns 
contratos que não vem performando adequadamente. Dentre as muitas situações 
consignadas no ANEXO I – EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS, recorta-se a obra de 
pavimentação da BR-419/MS, lote 01, Contrato nº 587/2017, para o qual foram 
empenhados a R$ 86.539.896,004ainda em outubro de 2017, 71% do valor contratual, 
de um contrato com prazo de vigência de 990 dias. Porém, segundo cronograma da 
obra, tal valor de execução contratual só será atingido em julho/2019. Como a obra se 
encontra em um ritmo muito aquém do programado é provável que tais créditos 
perdurem inscritos em restos a pagar até 2020. 

67. Vale destacar que está situação não é exclusiva do DNIT, também no 
MCidades pode se observar elevados valores empenhados a longa data para algumas 
obras com pouca execução, por exemplo o Termo de Compromisso nº 0292891-31, para 
a qual havia sido empenhado quase 100% do repasse federal até 2015, R$ 
64.344.711,42, para um empreendimento que em agosto/2018 ainda estaria com 
22,65% da obra executada.  

68. Apesar de ser, aparentemente, salutar começar uma obra com a maioria 
dos créditos orçamentários já garantidos, o fato é que tal prática está intimamente 
ligada ao excesso de valores inscritos a restos a pagar, item a ser tratado em ponto 
específico deste relatório. Ademais, diante de um significativo número de obras 
paralisadas, ou com ritmo lento devido à pouca disponibilidade de recursos, evidência a 
necessidade melhor gestão dos escassos recursos disponíveis. 

 

ALOCAÇAO DE RECURSOS EM EMPREENDIMENTOS COM POUCA MATURIDADE DE 
PROJETO  

69. O Congresso Nacional tem a última palavra no que tange ao orçamento 
público federal, ou seja, na fixação das despesas e na previsão da receita do Governo 
Federal. Decisão dessa magnitude deve estar alicerçada em um conjunto sólido e 
diversificado de dados e informações. Todavia, há alguns indícios de que a troca de 
informações entres as áreas técnicas do Executivo Federal e o Congresso Nacional não 
esteja acontecendo da maneira que deveria.  

70. Inicialmente identificou-se ações em infraestrutura de transportes, hídrica 
e de prevenção de desastres para as quais o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, 
elaborado pelo Poder Executivo, não previa quaisquer dotações. Todavia, essas ações 
foram contempladas com créditos na Lei Orçamentária Anual - LOA, ou seja, foram 
incluídos pelo Congresso Nacional. 

71. Com o aprofundamento das análises, foi possível observar que muito 
pouco dessas dotações são empenhadas e liquidadas, conforme registrado nos 

                                                      

4 Valor da soma das Notas de Empenho: 2017NE803660 de 21/08/2017 e 2017NE804417 de 
13/10/2017.  
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orçamentos dos Ministérios dos Transportes e Integração nacional entre os anos de 
2012 e 2018. 

72. Para ilustrar essa situação a Equipe de Auditoria questionou o DNIT a 
respeito do estágio de 145 empreendimentos para os quais as ações não estavam 
previstas no PLOA/2018, mas que receberam recursos na LOA/2018, em montante 
superior a R$ 621 milhões. Desses empreendimentos 7 não têm qualquer chance de 
execução no presente exercício, pois não têm sequer EVTEA, compondo R$ 376 milhões. 
Outros 5 estão ainda na fase de projeto com chance pequena de necessitarem recursos 
orçamentários no presente exercício, R$ 164,5 milhões. E apenas 1 se encontra com a 
fase de licitação encerrada e a obra, provavelmente, será iniciada esse ano, no montante 
de R$ 40 milhões. 

73. Tal fato se deve, especialmente, à necessidade de amadurecimento dos 
projetos de infraestrutura que precisam vencer uma série de etapas até que se inicie as 
obras, quais sejam: programa de necessidades, estudos de viabilidade técnica e 
ambiental, licenciamento ambiental, anteprojetos, projeto básico, projeto executivo e 
licitações. Logo, dificilmente, um empreendimento, ainda que relevante, que não esteja 
em fase final de projeto terá suas obras contratadas naquele ano e, consequentemente, 
não demandará recursos orçamentários significativos no exercício. Assim, alocar 
escassos recursos orçamentários em empreendimentos ainda em estágio embrionário 
é pouco eficaz.  

74. Nesse sentido, merece nota a Resolução Nº4/2018 do CGPAC, por meio da 
qual a seleção de empreendimentos prioritários de infraestrutura para execução 
considerará as fases dos empreendimentos. A clareza e publicidade do estágio de cada 
projeto constante das carteiras das pastas ministeriais é uma excelente ferramenta para 
o Congresso e fundamental para o controle social sobre a alocação dos investimentos 
em infraestrutura. 

 

ELEVADO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR 

75. Inicialmente cabe pontuar que um elevado estoque de restos a pagar, por 
ser um risco ao cumprimento da meta fiscal, eleva as necessidades de 
contingenciamentos agravando a restrição financeiro/orçamentária atualmente 
observada. Ademais, tal situação é um dificultador da gestão financeira dos órgãos, pois 
tais créditos competem por recursos financeiros com as despesas do exercício, de modo 
que não há garantias de que os recursos financeiros do exercício sejam canalizados para 
as obras tidas por prioritárias na lei orçamentária do ano. 

 

DOS RESTOS A PAGAR – RECORTE INFRAESTRUTURA 

76. Primeiramente há que se observar que os investimentos representam um 
grupo relevante para explicar a composição do estoque de RAP. Os restos a pagar de 
investimentos totalizavam R$ 66 bilhões em janeiro/2018, o que representa 43% do 
estoque total inscrito de R$ 155 bilhões. Esse comportamento é justificado pela própria 

                                                      
5 O DNIT não prestou informações sobre uma das ações questionadas. 
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dinâmica de execução das despesas de investimento público em obras e serviços, com 
caráter plurianual e longo prazo de maturação6. 

77. O Decreto nº 93.872/1986 definiu que o prazo de validade dos restos a 
pagar não processados seria de 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua 
inscrição, quando, então, seriam bloqueados e, caso as Unidades Gestoras Executoras 
não apresentem razão para o desbloqueio, a Secretaria do Tesouro Nacional realizaria o 
cancelamento do RAP até 31 de dezembro daquele ano. 

78. O Decreto nº 7.654/2011 excepcionalizou essa regra nos casos de RAP que:  

a) se refiram às despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da União ou 
mediante transferência ou descentralização aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com execução iniciado até o limite da data de validade;  

b) sejam relativos às despesas do Programa de Aceleração do Crescimento, do 
Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação financiadas com recursos de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.  

79. Assim, as duas principais formas de investimentos em infraestrutura, quais 
sejam, transferências voluntárias e o PAC não precisariam ser cancelados. Vale frisar 
que, em janeiro/2018, dos R$ 66 bilhões do estoque de RAP de Investimentos R$ 28,8 
bilhões eram da carteira do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Ainda é 
possível observar que do estoque de RAP de investimentos inscritos/reinscritos em 
2018, apenas 41,5% se referem a restos a pagar empenhados no exercício de 2017, 
enquanto 58,5% se refere a restos a pagar empenhados em anos anteriores. 

80. Com o intuito de reduzir o estoque de restos a pagar, o Decreto nº 
9.428/2018 retirou as exceções de validade dos RAP do PAC e das transferências. Nesse 
sentido, o MCidades expediu Ofício Circular nº 7/2018/DRPS/SNSA-MCIDADES, de 20 de 
agosto de 2018, listando diversos termos de compromisso com saldos de restos a pagar 
reinscritos em 2016 que terão seus RAP cancelados em dezembro de 2019 caso não 
sejam liquidados. Vale observar que, o valor que pode vir a ser cancelado de RPNP 
inscrito em 2016 e em 2017 da SNSA com a alteração da sistemática supracitada pode 
ser da ordem de R$ 1,7 bilhões. Tal montante é quase o dobro do orçamento disponível 
no ano de 2018 para as ações da SNSA. 

81. Entende-se que o exemplo deve ser seguido pelas demais pastas com altos 
estoques de restos a pagar. Todavia, destaque-se que o cancelamento de restos a pagar 
sem o adequado tratamento dos compromissos assumidos contratualmente poderá, 
inclusive, em determinados casos, implicar na constituição de “Despesas de Exercícios 
Anteriores”. 

 

DA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS EM MONTANTE SUPERIOR AO PLANEJAMENTO ANUAL 
ELEVANDO O ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS À LONGA DATA 

82. A elevada inscrição de restos a pagar nos investimentos em infraestrutura, 
está relacionada à necessidade dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento de 
imporem limites aos empenhos e pagamentos de despesas discricionárias no início de 

                                                      

6 Dados do relatório de Restos a Pagar 2018 da STN. 
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cada ano para garantir o atingimento das metas de superávit primário e às exigências 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) referentes à programação orçamentária e 
financeira. 

83. Na medida em que as receitas correspondem ou superam as estimativas 
iniciais e as projeções de arrecadação são atualizadas, criam-se condições para uma 
relativa flexibilização dos limites anteriormente impostos, mas isso só costuma ocorrer 
no segundo semestre, o que afeta o ritmo de execução dos investimentos. 

84. Essa situação fática está relacionada com o procedimento usual de se 
empenhar substanciais valores no final de cada ano para determinados 
empreendimentos, sob a alegação de evitar a perda de recursos. Especificamente para 
as transferências voluntárias, os dados SICONV demonstram de forma bastante nítida a 
denominada “dezembrada”, mês no qual se concentram a celebração dos convênios e 
contratos de repasse e seus empenhos. Sendo evidente que a maior parte destes 
recursos empenhados ao final do exercício não serão dispendidos no mesmo exercício. 

85. Tal situação explica, em parte, os elevados saldos de RAP de ministérios 
que trabalham com transferências voluntárias como MCidades e Integração Nacional, 
além do já citado dispositivo do Decreto nº 7.654/2011 que excepcionalizou a vigência 
dos RAPs para as transferências.  

86. Cabe observar que 35% do estoque de RAP a pagar foram inscritos há mais 
de 3 exercícios e sua execução é incerta, uma vez que não necessariamente o 
fornecimento dos bens/prestação de serviços teve início. 

87. No ANEXO I – EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS foram colecionados diversos 
exemplos de alocações em montantes muito superiores a capacidade de execução do 
exercício. Frisa-se que apesar da alegação de que esses empenhos seriam para evitar a 
perda de recursos, cabe observar que essa prática estaria em desacordo com o Decreto 
nº 93.872/1986, que em seu artigo 27, disciplina: “as despesas relativas a contrato, 
convênios acordos ou ajustes de vigência plurianual serão empenhadas em cada 
exercício pela parte nele executada”. Determinação ratificada pelo o Manual Siafi e 
Ofício Circular Conjunto nº 6/2017-MP, de 22 de dezembro de 2017. 

88. No caso dos investimentos PAC e transferências voluntárias, a situação era 
agravada considerando que o procedimento de bloqueio e cancelamento de restos a 
pagar a estavam excepcionalizados desde o exercício de 20117.  

89. Assim a prática de se empenhar significativos valores nos contratos de 
infraestrutura sob a alegação de não “perder empenho” deve ser evitada, pois afronta 
o previsto no art. 27 do Decreto nº 93.872/1986, e implica no elevado estoque de restos 
a pagar. 

 

INSTRUMENTOS EXTINTOS, CANCELADOS, DISTRATADOS OU CONCLUÍDOS COM SALDO 
DE RESTOS A PAGAR 

                                                      

7 Decreto nº 7.654/2011. 
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90. Durante os trabalhos de auditoria foi possível observar a existência de 
saldos de RAP inscritos em Termos de Compromissos já encerrados, especificamente no 
âmbito da SNSA. 

91. Tal situação foi levada a conhecimento8 do MCidades que solicitou o 
cancelamento de saldo de RAP de R$ 4.887.543,81 conforme se depreende do Ofício nº 
389/2018/SNSA-MCIDADES e demais anexos ao Ofício nº 348/2018/AECI/GAB-
MCIDADES-MCIDADES9. 

92. Foi solicitada, ainda, informações relacionadas ao montante de RAP 
inscrito por instrumento de transferência de recursos ao ministério. Analisando as 
planilhas apresentadas e realizando o cruzamento de dados com os Sistemas SIAPF e 
SACI, encontrou-se diversos outros instrumentos extintos, cancelados, distratados ou 
concluídos (inclusive com prestações de contas aprovadas) que estariam com saldo de 
RAP inscritos. 

93. No cruzamento de dados identificou-se a existência de 326 instrumentos 
extintos, cancelados, distratados ou concluídos com saldo de RAP inscrito num 
montante de pouco mais de R$ 200 milhões, vide anexo. Ato contínuo, foi então emitida 
Nota de Auditoria nº 201801352/002 para que os responsáveis do MCidades 
cancelassem tais saldos de empenho. Porém, é muito provável que situações 
semelhantes estejam se repetindo em outros órgãos da administração pública federal. 
Especialmente, em relação aos créditos do PAC e dos instrumentos de transferência que 
não estariam sendo cancelados automaticamente. 

94. Ademais, identificou-se uma relação de 2.273 propostas de pré-convênios 
inscritas no SICONV a longa data (anteriores a março/2016), mas que não foram 
assinados e publicados até 20/11/2018 e, portanto, não teriam mais validade, que, 
todavia, mantêm saldos de RAP inscritos em um montante de R$ 958.322.327,09, os 
quais deveriam, em tese, estarem cancelados10. Ainda durante os trabalhos de auditoria, 
a CGU emitiu solicitações de auditoria ao MCidades e ao DNIT para que cancelassem 
parte dos RAPs inscritos nos pré-convênios. 

95. Assim, apenas com cruzamentos de dados dos sistemas de 
acompanhamento de instrumentos de repasse foi possível identificar 
aproximadamente R$ 1,2 bilhões de valores inscritos em restos a pagar que poderiam 
ser cancelados. Diante deste quadro resta evidente a necessidade de um esforço dos 
Ministérios Setoriais, coordenado pela SDI, para identificar aqueles restos a pagar que 
deveriam estar cancelados, além de daqueles com baixa probabilidade de execução e 
que poderiam ser cancelados. 

 

                                                      

8 Solicitação de Auditoria nº 201801352/14. 
9 Processo SEI: 00190.112731/2018. 
10 Relação de Convênios na Planilha “RAP que poderiam ser Cancelados de Pre-Convenios.xls” (DOC. SEI 
0950471). 
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E – NECESSIDADE DE REFORÇO DOS INSTRUMENTOS DE 
GOVERNANÇA E CONTROLE DA CARTEIRA DE OBRAS 
PRIORITÁRIAS 

96. O Decreto nº 6.025/2007, que instituiu o Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC trouxe uma série de inovações de ordem institucional, normativa, 
orçamentária para conferir escala e celeridade aos empreendimentos prioritários do 
programa. Tais inovações qualificaram a atuação estatal, em especial nas dimensões e 
funções do planejamento governamental e da gestão cotidiana de políticas públicas no 
que tange aos investimentos de infraestrutura. 

 

DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CUSTOS DOS EMPREENDIMENTOS 
(SISTEMAS OFICIAIS, LDO, LOA) 

97. Em que pesem os aprimoramentos realizados, foram identificadas diversas 
oportunidades de melhoria. Um primeiro problema diz respeito a existência de uma 
falta de uniformidade das informações relacionadas aos investimentos em 
infraestrutura.  

98. Nas leis orçamentárias as obras, ou conjunto delas, são tratadas como 
ações orçamentárias. Por sua vez, o controle da execução realizada pela SDI no PAC é 
realizado sobre uma carteira de empreendimentos. Já os órgãos executores gerenciam 
o andamento de contratos e instrumentos de transferência voluntária de recursos. 
Quando se compara as informações relacionadas aos custos dos investimentos nestas 
fontes de informação encontramos divergências e inconsistências  

99. A título de exemplo, o empreendimento MT.01120 - BR-163/PR - 
Adequação Entr. BR-277 Cascavel – Marmelândia tem o valor previsto de R$ 435,2 
milhões no sistema que controla a parte orçamentária do PAC - SISPAC, porém apenas 
o Contrato nº 836/2014 de construção da obra tem o valor de R$ 666,5 milhões. 
Também há divergência entre o SISPAC e os anexos da PLOA-2019, como para o 
empreendimento da integração das bacias hidrográficas do estado do Ceará – Cinturão 
das Águas do Ceará – Trecho 1. 

100. Há ainda outros casos em que se verificam, incongruências na proposta do 
orçamento federal de 2019, como apurado nas ações Ação 15R3 – Apoio à Expansão das 
Instituições Federais de Ensino Superior e a Ação 15R4 – Apoio à Expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ambas do Ministério da 
Educação, em que o valor do custo total previsto é o mesmo que o orçado para 2019, 
ou seja, o custo total previsto é irreal, pois não considera as projeções para os exercícios 
de 2020 e 2021. 

101. Tais inconsistências, incongruências e divergências de informações 
relacionadas aos investimentos em infraestrutura reforçam a necessidade da criação do 
“Cadastro Geral de Obras Federais”, conforme consignado no achado “Insuficiência dos 
instrumentos de transparência e accountability” deste relatório. 
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INOBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES DO CGPAC POR PARTE DOS MINISTÉRIOS SETORIAIS 

102. Em 31 de outubro de 2017, por meio da Resolução nº 3, art. 3º, o Comitê 
Gestor do PAC – CGPAC orientou os Ministérios Setoriais que novas obras fossem 
iniciadas apenas após a destinação de recursos orçamentários adequados para a 
conclusão daquelas em andamento, exceto em casos justificados 

103. Em 21 de dezembro de 2017, por meio da Resolução nº 4, o CGPAC 
orientou, especialmente o MEC, sobre a necessidade de cancelamento de 
empreendimentos não iniciados. Novamente, em 22 de dezembro de 2017, a Secretaria 
de Desenvolvimento da Infraestrutura – SDI comunicou ao MEC, por meio do Ofício nº 
104250/2017-MP (SEI 5179454), sobre a necessidade de se preservarem obras já 
iniciadas, cancelando empreendimentos ainda não iniciados. 

104. Posteriormente, por meio do Ofício nº 6457/2018-MP (SEI 5406859), a SDI 
mais uma vez recomendou ao MEC que promovesse a adequação de sua carteira PAC, 
listando individualmente termos de compromisso referentes a 1.262 creches e pré-
escolas e 1.011 quadras, que se encontravam em fase preparatória para licitação, e que, 
portanto, deveriam ser cancelados, de forma a priorizar a continuidade e a conclusão 
de empreendimentos já iniciados. Todavia, a despeito dessas providências, por ocasião 
do balanço do PAC da data de referência de 30 de junho de 2018, detectou-se que 150 
creches e 106 quadras foram iniciadas. 

105. Posteriormente, por meio do Ofício nº 38847, o FNDE informou esta CGU 
do cancelamento de 3.102 obras das 3.209 indicadas para cancelamento pelo MPDG, 
das quais 1.482 são creches e 1.620 são quadras. 

106. Em relação ao DNIT cabe relatar o lançamento do Edital nº 215/2018 para 
pavimentação de 60 km da BR-135/MG, entre Manga e Itacarambi, na modalidade de 
RDC integrada, na forma eletrônica, com abertura da proposta marcada para 
29/10/2018. O valor da contratação estava estimado em R$ 139.576.882,22 e a vigência 
do contrato em 990 dias. 

107. Como a LOA de 2018 e suas alterações, a Funcional Programática: 
26.782.2087.10IW.0031 - Construção de Trecho Rodoviário – Itacarambi - Divisa MG/BA 
- na BR-135/MG - no Estado de Minas Gerais só dispunha de R$ 855.137,00 de dotação, 
menos de 0,61% do valor estimado do edital, quantia insuficiente para remunerar se 
quer o projeto básico, e ao PLOA 2019 não prevê qualquer recurso para esta ação 
orçamentária. Essa equipe recomendou que o DNIT, na Nota de Auditoria nº: 
201801352/001, de 16 de outubro de 2018, que suspendesse o certame até que 
houvesse recursos suficientes, ao menos, à conclusão de etapa útil do empreendimento. 
A diretoria da Autarquia, atendeu a recomendação cancelando o certame e expediu 
determinação as demais áreas do DNIT que não realizassem novas licitações sem a 
garantia de recursos orçamentários11. 

 

 

                                                      

11 Vide Processo SEI:00190.106782/2018-37 
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DESCUMPRIMENTOS DA PRIORIZAÇÃO ESTABELECIDA POR MEIO DO PROGRAMA 
AVANÇAR – CASO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 

108. Instituído por meio da Portaria Nº 442, de 13 de dezembro de 2017, um 
dos mais recentes instrumentos de priorização estabelecido pelo Governo Federal foi o 
programa “Agora é Avançar” que veio priorizar obras, ou etapas de obras, relevantes 
que poderiam ser entregues até o final de 2018. 

109. No sítio do programa, em 05/12/2018, encontrava-se registrado que até o 
dia 30/09/2018, o Avançar tinha concluído 36,5% do total de projetos previstos. 
Considerando o caráter de priorização assumido pelo governo, e o curto horizonte 
temporal do planejamento, esperava-se que fosse atingida a quase totalidade das metas 
dentro do prazo previsto, que é o final do ano de 2018. Todavia, os dados divulgados até 
aquela data indicam que o percentual de conclusão das obras poderá ficar bem abaixo 
do esperado.  

110. Alguns achados de auditoria podem vir a explicar a problemática real que 
permeia a execução das obras do programa. Cita-se como exemplo a duplicação da 
rodovia BR-116/BA. Como as obras ainda não tinham sido iniciadas à época do 
lançamento do programa AVANÇAR, o programa priorizou, corretamente, diga-se, o 
segmento entre Santanópolis e Feira de Santana, Lote 06 (Contrato nº 879/2014), que 
concentra o maior trafego, por ser coincidente com a BA-324, e número de acidentes 
deste trecho da rodovia. 

111. Porém o DNIT, acabou na prática destinando a maioria dos recursos ao 
segmento entre Santanópolis e Serrinha, menos crítico do que aquele eleito como 
prioritário no Avançar. Assim, um segmento mais crítico, com a taxa de severidade/km 
quatro vezes maior, e que seria a prioridade no planejamento para 2018 é deixado em 
segundo plano, por outro menos crítico. 

112. A alocação de recursos para os Lotes 01 e 02 da duplicação da BR-101/BA 
em detrimento dos Lotes 01 e 04 priorizados no Avançar foi mais uma evidência de que 
a priorização inicialmente planejada vai sendo descaracterizada pelas 
restrições/dificuldades práticas encontradas na condução dos contratos na Autarquia.  

113. O remanejamento de recursos é um instrumento necessário para 
otimização dos gastos em face de intercorrência. Todavia, a falta do devido 
gerenciamento pode transparecer ao gestor ser essa ferramenta uma licença para 
afastar-se da autorização orçamentária original. Nesse sentido, entende-se que os 
motivos de tais remanejamentos deveriam minimamente serem informados nos 
balanços do programa. 

114. No que tange ao tema priorização, ainda merece nota a recente edição da 
RESOLUÇÃO Nº 04/2018- Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento 
que instituiu o modelo de governança de acompanhamento dos empreendimentos 
prioritários de infraestrutura integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento. O 
documento traz uma série de regramentos. 

115. Segundo o modelo de governança instituído, a seleção de 
empreendimentos de infraestrutura pelos órgãos setoriais deverá seguir critérios que 
atendam a uma ou mais das seguintes diretrizes: 

I – característica estruturante em âmbito nacional e regional; 



 

22 
 

II – melhoria nos índices de desenvolvimento humano e social;  
III – atendimento de maiores déficit relacionados ao desenvolvimento humano; 
IV – minimização de risco de desastres naturais e promoção da segurança hídrica;  
V – melhoria da eficiência logística. 

 

116. Observa-se que os requisitos de ingresso na carteira ainda são muito 
flexíveis. Pelos motivos já detalhados ao longo deste relatório, esta equipe auditoria 
entende que a carteira de obras para as quais deve-se manter uma estrutura de 
supervisão acima das pastas finalísticas deve ser restrita a empreendimentos relevantes 
para políticas nacionais conduzidas pelo governo federal. Minimamente, deve-se 
estabelecer níveis distintos de ingerência dessa estrutura de supervisão no caso de 
obras integrantes de programas relevantes mais cujas iniciativas (obras individuais) não 
tenham papel de destaque como a construção de uma unidade de escola e creche. 

117. A resolução contempla dispositivos que têm por objetivo fomentar a 
responsabilidade fiscal na medida em que são considerados os valores global e 
quadrienal de investimento público da carteira PAC no âmbito do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social, bem como os limites de cada órgão para as inclusões de 
empreendimento na carteira. 

118. No que tange aos critérios de priorização, a resolução determina que a 
gestão de empreendimentos da carteira observará as seguintes diretrizes de 
priorização: 

I – conclusão de obras em andamento; 
II – sinergia com outros projetos já iniciados ou concluídos da carteira atual; 
III – capacidade de execução e desempenho do órgão setorial executor; e 
IV – projetos previstos no plano setorial. 

 

119. Trata-se de iniciativa que busca distanciar a gestão da carteira do modelo 
anterior que que era majoritariamente pautada no percentual de execução do 
orçamento disponibilizado aos Ministérios e na conclusão do maior número de 
empreendimentos, independente de uma vinculação mais lógica com o planejamento 
inicial do PPA ou plano setorial.  

120. Os fatos aqui relatados indicam que a estrutura de governança 
estabelecida para secretaria criada para coordenar a execução, pelos órgãos setoriais, 
dos investimentos em infraestrutura não tem tido a autoridade necessária na estrutura 
do governo. Uma secretaria com tal missão deveria ter os instrumentos para restringir 
o empenho ou reduzir a dotação dos órgãos no montante das alocações realizadas pelas 
pastas setoriais com recursos PAC em desobediência às resoluções do CGPAC. 

121. Vale ressaltar serem oportunos os dispositivos de gestão da carteira 
introduzidos pela Resolução Nº 04/2018 – Comitê Gestor do Programa de Aceleração 
do Crescimento, em especial aqueles que buscam regrar a inclusão e a exclusão de 
empreendimentos. 

122. Cabe destacar, também, a necessidade de que o órgão coordenador de 
investimentos prioritários em infraestrutura tenha poder de decisão sobre as pastas 
setoriais no que diz respeito à gestão da carteira. Porém, esse também é um dos motivos 
pelos quais essa carteira de obras deva ser composta por um número mais restrito de 
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empreendimentos. Uma carteira constituída com aproximadamente 33 mil 
empreendimentos implica o espelhamento de parte significativa da carteira de obras 
das pastas setoriais. Dar poder decisório a uma secretária sobre esses investimentos 
nessas condições poderia retirar excessivamente a autoridade dos ministros gestores 
das políticas setoriais. 
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RECOMENDAÇÕES  
 

123. 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: 

a) à Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria 

da Secretaria Especial de Fazenda e à Secretaria de Desenvolvimento da 

Infraestrutura: 

Recomendação 1 - No tocante aos investimentos de infraestrutura, valendo-se da 

capacidade técnica instalada na STN e SDI, garantir que a metodologia para definição de 

metas do PPA e LOA esteja lastreada em uma avaliação realista dos recursos disponíveis 

e leve em conta: os compromissos já assumidos para o quadriênio, a efetiva capacidade 

operacional instalada nos órgãos responsáveis pela execução das políticas, os entraves 

existentes e o potencial de meta a ser cumprida por cada empreendimento (ACHADOS 

A e B); 

Recomendação 2 - Criar um marcador nas iniciativas/entregas do PPA para identificar 

empreendimentos constantes da carteira (ou carteiras) de obras prioritárias (ACHADO 

B); 

b) à Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura: 

Recomendação 3 -   Coordenar junto às pastas setoriais a extensão dos dispositivos de 

governança consignados na RESOLUÇÃO Nº 04/2018 do Comitê Gestor do Programa de 

Aceleração do Crescimento à carteira de obra não PAC, notadamente, os requisitos de 

inclusão de empreendimentos nas carteiras setoriais e de priorização para execução em 

face da incompatibilidade do tamanho dessas carteiras com a disponibilidade de 

recursos (Achados D e E); 

Recomendação 4 - Coordenar junto às pastas setoriais a elaboração de normativos 

semelhantes a Portaria nº 715 do MCidades, de 28 de dezembro de 2017, a qual 

estabelece, para controle de riscos na execução orçamentária, a necessidade de 

avaliação dos impactos orçamentários quando da emissão de ordens de início de obra 

ou instrumentos congêneres. (Achado D) 

Recomendação 5 - Priorizar as ações para criação do Cadastro Geral de Obras Federais 

e, enquanto essa ferramenta não é finalizada, divulgue trimestralmente balanços dos 

programas de priorização de investimentos (a exemplo do PAC e AVANÇAR), detalhando 

minimamente à população (ACHADO C):  

• a identificação das obras componentes do programa e a relação das 

empresas executoras; 
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• a relação de cada empreendimento com os planos setoriais e a sua 

respectiva participação para atingimento das metas estabelecidas no PPA 

esclarecendo os motivos de eventuais insucessos  

• a estimativa inicial de valor dos empreendimentos e os acréscimos 

desses valores durante a implantação do projeto, bem como dos motivos 

dessas variações; 

• a programação financeira planejada e a realizada, e, eventualmente, os 

motivos que ensejaram atrasos ou suspensão dos investimentos. 

c) ao Departamento de Transferências Voluntárias e à Secretaria do Tesouro 

Nacional: 

Recomendação 6 – Realizar, em conjunto com as pastas setoriais, verificação da 

possibilidade de cancelamento dos saldos inscritos em restos a pagar em instrumentos 

de repasse extintos, cancelados, distratados, concluídos ou pré-convênios celebrados a 

longa data, mas que ainda não viraram instrumentos de transferência, tendo em vista 

os significativos saldos de RAP identificados em instrumentos nessas situações (Achado 

D). 

d) ao Departamento de Transferências Voluntárias: 

Recomendação 7 - Tendo em vista que a Instrução Normativa nº 2 do MPDG, de 24 de 

janeiro de 2018, estabeleceu em seu item 3.2.2 que seria de competência dos 

Ministérios a emissão, anulação e cancelamento de empenhos, atribuição que 

anteriormente exercida pela Mandatária, elaborar - em conjunto com as pastas setoriais 

- sistemática para cancelamento do saldo de empenho excedente de instrumentos de 

repasse cancelados ou concluídos (Achado D). 
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CONCLUSÃO  
124. A partir dos testes realizados e dos achados deles decorrentes, 
consignados no presente relatório, a equipe de auditoria foi capaz de emitir as seguintes 
opiniões em relação às questões de auditoria propostas. 

1. As metas e montantes de recursos previstos para investimento no PPA vêm se 
mostrando realistas no que tange aos recursos estimados? 

2. Os instrumentos de planejamento de médio e longo consideram as limitações 
fiscais, operacionais e compromissos já assumidos? 

125. Análises efetuadas entre diversas fontes de informação (Tesouro gerencial, 
Anexos das Leis nº 12.593/2012 – PPA 2012/2015 e nº 13.249/2016 PPA 2016/2019, 
bem como relatórios anuais de avaliação do PPA) indicaram a existência, em programas 
relevantes de investimento em infraestrutura, de grande disparidade entre a previsão 
inicial de dotação do PPA 2012-2015 e os valores contemplados nas leis orçamentárias 
anuais do período (valores iniciais). 

126. Os montantes efetivamente pagos nesses programas ano a ano indicam 
que as estimativas dos PPAs 2012-2015 e 2016-2019 foram excessivamente otimistas no 
que diz respeito ao montante de valores que seriam disponibilizados para investimentos 
em infraestrutura. Assim, é preciso introduzir aperfeiçoamentos na metodologia para 
que a definição de metas do PPA esteja lastreada em uma avaliação realista dos recursos 
disponíveis levando em conta: os compromissos já assumidos para o quadriênio, a 
efetiva capacidade operacional instalada nos órgãos responsáveis pela execução das 
políticas e os entraves existentes à implantação de cada empreendimento estruturante. 

3. Os critérios de alocação são orientados ao cumprimento das metas estabelecidas? 
4. Os investimentos realizados na carteira PAC são compatíveis com as metas e 

prioridades estabelecidas no PPA?" 

127. Parte significativa das metas utilizadas nos PPAs 2012-2015 e 2016-2019 
encontram-se distantes de representarem um instrumento que possa ser utilizado para 
avaliar os resultados da gestão no que tange à efetividade e eficiência dos investimentos 
realizados. Tais metas, inclusive, carecem de aperfeiçoamentos para serem 
instrumentos adequados ao accountability da eficácia, ou da falta dela, quando da 
aplicação dos recursos pelo governo federal. 

128. Considerando seus antecessores, deve-se registrar que a metodologia 
proposta para o PPA 2020-2023 introduz uma série de aperfeiçoamentos no que diz 
respeito às metas. Todavia, a discussão da proposta do novo PPA 2020-2023 precisa ser 
aprofundada, em especial no detalhamento de como se dará a vinculação entre o plano 
e a lei orçamentária anual. Deve-se ressaltar que, no que tange ao recorte 
infraestrutura, a importância estratégica dos investimentos para a economia e a 
existência de uma secretaria temática (SDI) são suficientes a exigir uma maior qualidade 
do planejamento materializado no PPA. 

129. Por fim, destaca-se que, em termos de aprimoramento da gestão 
orçamentária, poder-se-ia falar de uma nova sistemática de alocação materializada em 
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uma lei que não seja alterada anualmente e critérios que considerem a participação dos 
empreendimentos nas metas estabelecidas e possíveis impactos nos indicadores 
temáticos. Ao fim e ao cabo, preconiza-se uma sistemática de planejamento e gestão 
orçamentária que seja capaz de fornecer ao Congresso Nacional meios e informações 
suficientes ao bom exercício de sua prerrogativa de aprovar a LOA.  

5. O modelo de governança adotado para gestão dos investimentos em infraestrutura 
é adequado? 

130. A formatação do PAC contemplou a criação de uma estrutura de gestão 
intermediária entre o comando de Centro de Governo e os ministérios setoriais. De fato, 
a estruturação de um setor no centro de governo especializado na supervisão dos 
investimentos em infraestrutura (SEPAC, atual SDI) é um legado. 

131. O papel atual da SDI mostrou-se fundamental para o aprimoramento das 
medidas de planejamento dos investimentos de longo prazo. O PAC trouxe uma série de 
inovações de ordem institucional, normativa, orçamentária, as quais foram concebidas 
e efetivadas para conferir escala e celeridade aos empreendimentos prioritários do 
programa. Daí não ser errado dizer que o PAC tenha sido também um programa de 
aceleração da atuação estatal, a partir do significado que teve para as dimensões e 
funções do planejamento governamental e da gestão cotidiana de políticas públicas, em 
especial nas áreas abrangidas pelo programa. 

132. Em que pesem os avanços, as inconsistências nas informações 
encaminhadas pelas pastas setoriais à SDI, o retardamento do cumprimento das 
resoluções do CGPAC por parte dos ministérios setoriais, os descumprimentos da 
priorização estabelecida por meio do Programa Avançar, indicam que a governança 
estabelecida (CGPAC, SDI) para coordenar a execução dos investimentos em 
infraestrutura não tem a autoridade suficiente na estrutura do governo.  

133. Entende-se que uma secretaria com a missão coordenar a definição de 
metas de investimentos em infraestrutura e a execução, pelos órgãos setoriais, dos 
investimentos em infraestrutura sob sua responsabilidade deveria possuir instrumentos 
mais contundentes para exercer a supervisão da carteira de obras prioritárias de modo 
a poder ser cobrada, juntamente com as pastas setoriais, pelos resultados esperados. 
Nesse sentido, vale ressaltar serem oportunos os dispositivos de gestão da carteira 
introduzidos pela Resolução Nº 04/2018 – Comitê Gestor do Programa de Aceleração 
do Crescimento, em especial aqueles que buscam regrar a inclusão e a exclusão de 
empreendimentos na carteira de obras prioritárias.   

134. Pelos motivos supracitados, entende-se que a SDI deveria ter poder de 
decisão sobre as pastas setoriais no que diz respeito à gestão da CARTEIRA DE OBRAS 
PRIORITÁRIA. Ressalte-se que esse é um dos motivos pelos quais essa carteira deveria 
ser composta por um número mais restrito de empreendimentos. Uma carteira 
constituída com aproximadamente 33 mil empreendimentos implica o espelhamento de 
parte significativa da carteira de obras das pastas setoriais. Dar poder decisório a uma 
secretária sobre esses investimentos, nessas condições, poderia retirar excessivamente 
a autoridade dos ministros gestores dessas pastas. 
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6. Há compatibilidade entre os recursos disponíveis para investimentos e os 
compromissos assumidos via OGU? 

135. Levantamentos realizados nos Ministérios das Cidades; Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil; Ministério da Integração indicaram a existência de 
uma imensa carteira de compromissos assumidos para investimentos em 
empreendimentos de infraestrutura. Tais compromissos demandarão uma capacidade 
de investimento federal muito maior do que o espaço fiscal existente na União.  

136. Diante da baixa disponibilidade orçamentária a médio e curto prazo, essa 
carteira excessivamente extensa favorece a pulverização dos investimentos e, por 
consequência, dificulta ainda mais a conclusão de obras prioritárias em prazos razoáveis. 
Muitas das recomendações consignadas no presente relatório focam a redução dessa 
disparidade entre o tamanho da carteira e a restrita disponibilidade orçamentária e 
financeira. 

7. O nível do estoque de restos a pagar representa um risco de redução significativa 
dos recursos financeiros disponíveis para os empreendimentos contemplados no 
orçamento corrente?  

137. Foi constatado um elevado estoque de restos a pagar nos órgãos 
analisados (MTPC, MI e MCidades). Tal fato, por ser um risco ao cumprimento da meta 
fiscal, eleva as necessidades de contingenciamentos agravando a restrição 
financeiro/orçamentária atualmente observada. Ademais, tal situação é um dificultador 
da gestão financeira dos órgãos, pois tais créditos competem por recursos financeiros 
com as despesas do exercício de modo que não há garantias de que os recursos 
financeiros do exercício sejam canalizados para as obras tidas por prioritárias na lei 
orçamentária do ano. Porém, observou-se que há espaço para cancelamento de parte 
desses RAP que estão inscritos e relacionam-se a instrumentos extintos, cancelados, 
distratados ou concluídos e pré-convênios que não foram celebrados. Cabe observar 
que a Recomendação 6 deste relatório busca a mitigação desse problema. 

8. O processo de alocação de investimentos em infraestrutura garante níveis 
adequados de transparência e accountability? 

138. As análises efetuadas na presente ação de controle indicaram pouca 
capacidade de o executivo federal avaliar o grau com que os investimentos em 
infraestrutura atingiram as metas e objetivos planejados no PPA (eficácia) e, 
consequentemente, de divulga-los adequadamente. 

139. Trabalhos anteriores da CGU (relatório de auditoria nº 201406155) e do 
Tribunal de Contas da União já constataram que a eficiência e efetividade do PAC não 
estariam sendo medidos adequadamente pela SEPAC (atual SDI). A recomendação 8 do 
presente relatório foca o incremento de accountability em relação aos investimentos 
em infraestrutura. 

140. Por fim, cabe registrar que as fragilidades identificadas na definição de 
objetivos e metas e, consequentemente, na prestação de contas dos investimentos 
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realizados em infraestrutura, podem ser mitigadas com o aperfeiçoamento 
metodológico da formatação do PPA 2020-2023 em fase de conclusão na Seplan/MPDG. 



 

 
 

ANEXO I – EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS 
 

A – NECESSIDADE DE UMA MELHOR COMUNICAÇÃO ENTRE OS 
INSTRUMENTOS NACIONAIS DE PLANEJAMENTO E OS INVESTIMENTOS 
EM INFRAESTRUTURA 

ESTRUTURA DO PPA 2016-2019 

Na Mensagem Presidencial que encaminhou o PPA 2016/2019 (Lei nº 13.249/2016), sua 
estrutura é dividida em dois grandes blocos: a dimensão estratégica e a dimensão tática 
ou programática, explicitadas na figura a seguir. A dimensão estratégica é subdividida 
em visão de futuro, eixos e diretrizes estratégicas, enquanto a dimensão programática 
compreende os programas temáticos e os programas de gestão, manutenção e serviços 
ao Estado. Essas duas dimensões são ancoradas na dimensão operacional, que não está 
detalhada na Lei do PPA, e que compreende os recursos orçamentários e de outras 
fontes, necessários ao financiamento da execução das políticas públicas. 

Em termos do PPA 2016/2019, a dimensão estratégica conta com visão de futuro, 
cenário macroeconômico e conjunto de quatro eixos e 28 diretrizes estratégicas que 
estão correlacionados entre si. Essa dimensão apresenta as principais linhas estratégicas 
eleitas pelo governo para orientar a idealização e a implementação das políticas públicas 
do quadriênio, presentes na dimensão tática. 

A dimensão tática inclui 54 programas temáticos, que se relacionam, direta e 
individualmente, às diretrizes e aos eixos estratégicos afetos ao tema. O esforço de 
explicitar uma clara conexão entre o nível estratégico e o tático teve por objetivo facilitar 
a compreensão de como os objetivos e metas de cada programa temático contribuem 
para o alcance da vertente estratégica eleita para o período e, assim, conseguir 
comunicar melhor os compromissos do governo. 

 
Figura 1 – Estrutura PPA 2016-2019 
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Fonte: Seplan/MPDG 

Os programas temáticos são compostos por objetivos, indicadores, valor global e valor 
de referência. O objetivo expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos 
resultados almejados pela intervenção governamental. Cada objetivo decompõe-se nos 
seguintes atributos: ‘órgão responsável’, ‘metas’ e ‘iniciativas’. O órgão responsável é 
aquele cujas atribuições mais contribuem para a implementação do objetivo ou da 
meta. As metas são a medida de alcance do objetivo, podendo ser de ordem qualitativa 
ou quantitativa; e a iniciativa declara os meios e mecanismos de gestão que viabilizam 
os objetivos e suas metas, explicitando a lógica da intervenção. 

Figura 2 – PPA em números 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Seplan/MPDG 

 

AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE AS INICIATIVAS INDIVIDUAIS 
E A METAS INSERIDAS NOS OBJETIVOS DO PPA 2016-2019 

No setor de infraestrutura, tema de interesse desta auditoria, destacam-se os 
programas temáticos Transporte Terrestre (2087), Mobilidade Urbana e Trânsito (2048), 
Saneamento Básico (2068) e Recursos Hídricos (2084), que possuem como iniciativas 
empreendimentos individualizados nas áreas de construção, adequação e manutenção 
rodoviária, mobilidade urbana, saneamento e infraestrutura hídrica.  

Um olhar mais detalhado, por exemplo, no programa Recursos Hídricos (2084) 
constante no Anexo I da Lei nº 13.249/2016 (PPA), permite identificar que um dos 
objetivos é ampliação de água para usos múltiplos por meio de infraestruturas hídricas 
(objetivo 0479), que tem como metas associadas a promoção de uma capacidade de 
reservação de água bruta de 1.939,7 milhões de m3 (meta 016Z) e a ampliação da 
capacidade de adução de água bruta em 97,3 m3/s (meta 044B), as duas voltadas para 
as regiões Nordeste e Sul, conforme recorte abaixo.  
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Ilustração 1 – Objetivos e Metas do Programa 2084 

Fonte: Anexo I PPA 2016/2019. 

Relacionadas a essas metas do objeto 0479 estão contempladas diversas iniciativas que 
se referem à implantação e/ou ampliação de sistemas adutores, barramentos e canais, 
discriminados na forma de empreendimentos, como por exemplo as iniciativas 01LH - 
Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco - Eixo Norte (CE/PB/PE/RN), 
01LJ - Implantação do Sistema Adutor do Agreste (PE) e 01LF - Implantação do Cinturão 
das Águas (CE). Esses são empreendimentos importantes no cenário de abastecimento 
de água da região Nordeste. Verifica-se ainda que atualmente o PPA prevê 
investimentos da ordem de mais de R$ 10,9 bilhões no programa 2084 para o período 
2016/2019, inicialmente havia previsão de R$ 21 bilhões, distribuindo maiores cifras nos 
anos iniciais, o qual se associa a diversos objetivos, metas e iniciativas.  

Por outro lado, embora esteja clara a correta vinculação entre a natureza das iniciativas 
e os objetivos e metas, surge um questionamento em relação a participação individual 
de cada empreendimento nas metas, ou seja, o quanto determinado sistema (barragem, 
adutora/canal) contribui com os quantitativos previstos nas metas, por exemplo, o 
quanto a implantação do Sistema Adutor do Agreste (PE), iniciativa 01LJ, agrega de 
vazão (m3/s) à meta de 97,3 m³/s, 044B - Ampliação da capacidade de adução de água 
bruta. 

Veja que essa reflexão é pertinente, pois esperar-se-ia que no processo de elaboração 
do PPA a definição do quantitativo da meta tenha ocorrido a partir das iniciativas, do 
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somatório da contribuição de cada empreendimento. Assim, é uma informação que a 
princípio é conhecida no momento da decisão dos gestores e poderia, portanto, ser 
agregado ao conteúdo do PPA. Seria razoável propor que para cada iniciativa listada, no 
caso empreendimento, houvesse a informação acerca de sua contribuição nas metas. 
Tais informações são relevantes para a tomadas de decisões relacionadas a gestão 
orçamentária e permitiriam priorizar as iniciativas que mais impactam as metas, atributo 
bastante relevante em momentos de crise fiscal. 

A título de exemplo, o Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), uma das mais 
importantes obras hídricas realizadas pelo Governo Federal, que possui no PPA duas 
iniciativas diretamente vinculadas à sua implantação/conclusão, as obras do Eixo Norte 
(iniciativa 01LH) e do Eixo Leste (04U0). Recorde-se que o PISF, como conhecido no meio 
técnico, é um sistema adutor constituído por canais, estações de bombeamento e 
barramento ao longo do traçado, tanto no eixo Norte como no Leste.  

O PISF proverá tanto aumento da capacidade de reservação (meta 016Z) quanto a 
ampliação da adução de água bruta (meta 044B) para a região abastecida pelo projeto12. 
Portanto, seria desejável que se explicitasse a participação do PISF nessas duas metas 
mencionadas. De acordo com informações do projeto de engenharia, os canais e 
estações de bombeamento dos dois eixos do projeto alcançam uma vazão operacional 
de até 127 m³/s. 

Desse modo, ao se mencionar, por exemplo, a iniciativa 06HV - Implantação do Canal 
Xingó (BA/SE), caso típico de um empreendimento que ainda se encontra na fase de 
estudo a cargo do Ministério da Integração Nacional e que provavelmente a sua total 
implantação levará mais que o período de programação do PPA atual, poder-se-ia 
informar se a implantação de um determinado empreendimento se refere a sua 
totalidade ou parte, e se a mesma implicará em etapa útil ou não, e, caso exista  etapa 
útil, informar-se-ia a participação desta parte na meta prevista. 

Destaque-se que a divulgação da participação que cada iniciativa tem nas metas 
definidas, bem como seu custo por unidade de meta facilitaria aos parlamentares 
apresentarem alternativas de investimento quando da análise do PLOA e permitiriam à 
sociedade verificar o grau de aderência dos investimentos constantes a cada LOA às 
metas previamente definidas pelo Parlamento via PPA, e questionar eventuais 
inconsistências 

 

AUSÊNCIA DE EXPLICITAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PAC NO 
ÂMBITO DO PPA 2016-2019 

Deve-se destacar que os empreendimentos supracitados se encontram inseridos no 
Programa de Aceleração do Crescimento. Nesse sentido, merece atenção especial a 
vinculação entre os programas, objetivos, metas e iniciativas do PPA e a formatação da 
carteira de obras prioritárias do PAC que representa investimentos na ordem de R$462 

                                                      
12 Apesar dos reservatórios incluídos, em sua maioria, não serem de grande porte e se destinarem, principalmente, à 

regularização das vazões aduzidas ao longo dos canais, a fim de garantir o equilíbrio do sistema e evitar bombeamentos 

em horários de maior custo de tarifa de energia, alguns reservatórios são considerados estratégicos para a região do 

ponto de vista de abastecimento de cidades adjacentes aos locais de passagem do projeto. Portanto, seria desejável que 

se explicitasse a participação do PISF nessas duas metas mencionadas. 
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bilhões de reais. Recorda-se que o (PAC), criado em 2007, buscou promover a retomada 
do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística 
e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. 
Pensado como um plano estratégico de resgate do planejamento e de retomada dos 
investimentos em setores estruturantes do país, o PAC contribuiu para o aumento da 
oferta de empregos e na geração de renda, e elevou o investimento público e privado 
em obras fundamentais. 

A formatação do PAC contemplou a criação de uma estrutura de gestão intermediária 
entre o comando de Centro de Governo e os ministérios setoriais que se encontra 
detalhado mais adiante neste relatório.  De fato, a estruturação de um setor no centro 
de governo especializado na supervisão dos investimentos em infraestrutura (SEPAC, 
atual SDI) é um legado da era PAC. 

Apesar de o PAC ter buscado o aperfeiçoamento institucional-legal no espectro amplo 
do planejamento governamental para a execução adequada (vale dizer: eficiente, eficaz 
e efetiva) e aderente (às realidades socioeconômicas) das diversas políticas públicas em 
ação pelo país, o fortalecimento do planejamento das ações ainda deverá ser um dos 
focos centrais nos debates técnicos da próxima gestão. Vê-se que apesar da magnitude 
dos investimentos PAC, o diálogo dessa carteira de obras prioritárias com os 
instrumentos de planejamento institucionais do Estado pode ainda ser aprimorado 
como será mostrado adiante. 

Essa observação se coaduna ao identificado em uma auditoria do TCU que analisou a 
estruturação do Plano Plurianual 2016/2019 (Acórdão nº 782/2016-TCU-PL). O relatório 
de auditoria do referido acórdão destacou que apesar da magnitude e relevância 
estratégica e investimentos do PAC, as ações do programa não estão explicitadas dentro 
da estrutura dos programas temáticos, objetivos e metas que organizam o PPA.  

Trecho do Relatório de Auditoria do Acórdão nº 782/2016-TCU-PL  

121. Percebe-se a gravidade dessas questões também quando, por exemplo, verifica-se 
que não há informações claras sobre os investimentos públicos decorrentes do PAC, 
considerado prioridade do PPA 2016/2019, e do Programa de Investimentos em 
Logística (PIL). Para o período entre 2015 e 2018, estão previstos, no âmbito do PIL, 
investimentos da ordem de R$ 69,2 bilhões em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos, 
e, para o PAC, investimentos de R$ 1,0 trilhão, conforme o 1º Balanço de 2015 do PAC. 
Contudo, não há clareza de onde esses investimentos inserem-se no PPA 2016/2019, 
seja do ponto de vista quantitativo, seja do qualitativo, já que ambos não estão 
estruturados na forma de programas temáticos ou não possuem qualquer marcação que 
os identifique dentro dos objetivos, metas ou iniciativas do PPA. Apesar de esses 
investimentos serem considerados a aposta governamental para a retomada do 
crescimento, não há como especificá-los dentro do PPA, impossibilitando quaisquer 
análises da consistência do dimensionamento dos gastos públicos.  

122. Por outro lado, cabe ressaltar que a Lei do PPA 2016/2019, a partir de emenda 
parlamentar aprovada, inovou ao prever em seu art. 3º que tanto o PAC como o Plano 
Brasil sem Miséria deverão ser identificados no âmbito das leis orçamentárias por meio 
de atributo específico, privilegiando, assim, no nível operacional, a transparência das 
ações relacionadas a essas duas prioridades. Adicionalmente, conforme parágrafo único 
desse artigo, no prazo de noventa dias, a contar da publicação da lei, o Poder Executivo 
deverá informar ao Congresso Nacional o montante de recursos a ser destinado ao PAC 
e ao PIL para o quadriênio 2016/2019. Essa medida favorece também a transparência e 
a accountability, já que anteriormente esses dados não estavam disponíveis para o 
período de vigência do plano. (grifo nosso) 
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Menciona-se ainda no relatório de auditoria que os parlamentares aprovaram emenda 
à Lei do PPA 2016/2019 dispondo que as ações do PAC deveriam ser identificadas nas 
leis orçamentárias a fim de possibilitar maior grau de transparência relacionado a essa 
prioridade. Vê-se que essas fragilidades relatadas pela auditoria do TCU convergem com 
o apontamento esboçado nesta auditoria: a falta de vinculação objetiva entre os 
investimentos do PAC, tanto no nível da a estrutura programática (objetivos e metas) 
do PPA, quanto de sua identificação no âmbito das leis orçamentárias. 

É a situação atualmente identificada na análise do Anexo VII - Prioridades e Metas da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias do próximo exercício (LDO 2019), que apresentou as 
prioridades que serão consideradas no projeto de LOA 2019. No texto da LDO 2019 
sancionado pela Mensagem nº 449, de 14/08/2018, o presidente da República realizou 
uma série de vetos ao texto aprovado pelo Congresso e redefiniu a maior parte das 
metas dos programas temáticos do PPA. Contudo, verifica-se que as metas inseridas na 
Mensagem presidencial não guardam relação direta com as metas estabelecidas no PPA 
2016.  

Por exemplo, para o programa 2084 (Recursos Hídricos) são estabelecidas metas 
referentes a percentuais de execução de obras ou unidades de empreendimentos, 
enquanto no conteúdo do PPA 2016/2019, para esse programa, as metas relacionadas 
aos objetivos que trazem como iniciativas a realização de empreendimentos de 
infraestrutura dizem respeito a ampliação de capacidade de reservação e adução 
(vazões) de água bruta. Embora se tenha que as ações orçamentárias da LDO/LOA se 
vinculam aos objetivos e não precisam guardar vinculação com as iniciativas 
consideradas no PPA 2016/2019, é razoável que as metas estabelecidas no âmbito da 
LDO se referissem aos objetivos de cada programa.  

Pode-se questionar, inicialmente, que a premissa acima seria de difícil implantação, uma 
vez que as metas dos programas do PPA na área de infraestrutura não se referem 
diretamente a unidades físicas de obras (percentuais de execução, unidade de 
empreendimentos), mas, em geral, a parâmetros estratégicos de cada setor. É o caso do 
exemplo acima da área de infraestrutura hídrica: o atingimento das metas de ampliação 
de capacidade de armazenamento e vazão aduzida só poderão ser atingidas ao final da 
execução do empreendimento ou de etapa útil.  

Mas por outro lado, há casos de ações orçamentárias em que se poderiam vincular às 
metas estabelecidas no PPA. Como exemplo, no caso da ação 1851 – Implantação de 
obras de infraestrutura hídrica, Programa 2084, cuja meta estabelecida na LDO é fixada 
em termos de “obra executada (unidade)”, seria possível indicar a participação de cada 
empreendimento nas metas do PPA. Caso pretendam-se executar dez 
empreendimentos dentro dessa ação é razoável que, a princípio, já se conheça no 
âmbito da pasta setorial quais empreendimentos comporão tal ação, sendo factível 
informar na LDO a participação de cada empreendimento nas metas do Plano. 
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Ilustração 2 - Metas da LDO 2019 (Mensagem Presidencial) – Programa Recursos Hídricos (2084) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anexo VII - Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 

 

 

Ilustração 3 - Metas PPA 2016/2019 - Programa Recursos Hídricos (2084) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anexo I PPA 2016/2019 

 

APRIMORAMENTOS DA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O 
PPA 2020-2023 

Essa problemática é uma das questões que tem permeado os debates preparatórios do 
PPA 2020-2023, por parte dos técnicos do Ministério Planejamento. Em reunião ocorrida 
no dia 25 de novembro de 2018, foi apresentada pela equipe da Seplan/MPDG uma 
proposta metodológica inicial de uma nova formatação para o Plano Plurianual a ser 
desenvolvida pelo próximo governo, a iniciar em 2019. Uma das principais inovações da 
proposta se refere a uma melhoria na vinculação dos empreendimentos de 
infraestrutura com os programas e metas do PPA. 

Em geral, a proposta busca uma melhor qualificação do plano, especialmente em 
relação à questão do realismo fiscal, o direcionamento por resultados e maior 
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integração com a LOA. Outra medida importante é a incorporação do PPA em uma visão 
mais ampla de planejamento, que o vincula a planos nacionais/setoriais e a uma 
estratégia nacional de desenvolvimento que estaria também sendo construída pelo 
Ministério do Planejamento. Na estrutura lógica proposta, as diretrizes do plano se 
vinculam a uma visão de futuro para o país, seguindo-se de quais resultados se quer 
alcançar nos próximos quatro anos. Os produtos se referem ao que se fará para alcançar 
os resultados do plano. 

Nesse ponto, a temática das obras públicas ganharia um novo enfoque em relação aos 
planos anteriores. Recorda-se que a crítica realizada pela auditoria TCU, conforme 
mencionado anteriormente, apontava que o PPA 2016/2019 não explicitava claramente 
as ações do PAC com os programas, objetivos e metas.  

Nessa nova proposta, fica evidenciado que um dos produtos se refere aos 
empreendimentos estruturantes, constituindo um dos elementos formais do Plano. 
Esses empreendimentos estruturantes, que constituem as entregas públicas, deverão 
apresentar metas vinculadas aos objetivos dos programas. Apesar do andamento inicial 
das discussões, infere-se que essa sistemática implica trazer para a estrutura do plano a 
gama de empreendimentos prioritários do governo federal que serão finalizados 
durante a vigência do plano. 

Ilustração 4 - Modelo Esquemático PPA 2020-2023 

 

Fonte: Seplan/MPDG 

Não se tem ainda uma pormenorização dessa mudança, mas acredita-se que tal medida 
contemple um detalhamento das obras a serem executadas nos próximos anos, 
partindo-se de uma revisão das prioridades na carteira atual do PAC. 

Esse seria um ponto positivo da nova sistemática, pois esclareceria o quanto cada 
empreendimento participa na meta fixada do objetivo. Como demonstrado acima, o 
PPA vigente, apesar de considerar a individualização dos empreendimentos como 
iniciativas, não esclarece a participação do mesmo nas metas.  

 



 

 
 

Ilustração 5 – PPA 2019-2013 – Exemplo de Teste Metodológico 

 

Fonte: Seplan/MPDG 



 

 
 

Destaca-se que a explicitação dos empreendimentos nas metas poderá ser útil no 
momento da definição da alocação orçamentária no âmbito da formação da LOA. 
Recorda-se que em face da crise fiscal da União e dos estados nos últimos anos, os 
investimentos nas obras do PAC têm sofrido reduções consideráveis. Embora o 
Programa tenha conseguido alcançar um patamar positivo de execução orçamentária 
ao longo dos anos, a carteira atual ainda demanda vultosos investimentos em um 
conjunto de mais de 30.000 empreendimentos.  

Independentemente da existência de um programa prioritário de obras, qualquer que 
seja a demanda do governo federal, os ministérios setoriais, em especial, o Transportes, 
Integração Nacional e das Cidades possuem grandes carteiras de investimentos em 
infraestrutura. Portanto, o momento atual de baixa disponibilidade orçamentária, que 
deverá se estender para o próximo PPA (2020-2023), ainda aponta para um ambiente 
de restrição dos investimentos em infraestrutura com recursos do OGU para os 
próximos anos. Assim, o aprimoramento da sistemática de alocação orçamentária 
deverá entrar na pauta governamental, uma vez que o é evidente que o volume de 
recursos necessário para conclusão de empreendimentos estruturantes é 
substancialmente maior que o disponível. 

Menciona-se que a sistemática de alocação de recursos para as obras do PAC tem 
buscado se ajustar ao ambiente de restrição fiscal dos últimos anos. Entretanto, pela 
própria natureza da carteira PAC, que foi constituída com a visão de atacar o déficit de 
infraestrutura no país em período razoavelmente curto (não mais que dez anos), apesar 
de um grande número de empreendimentos concluídos, a carteira ainda contempla 
mais de 30.000 ações (empreendimentos), projetos e obras, a iniciar ou em execução 
nos diversos ministérios setoriais que alocam recursos em infraestrutura. 

Em contatos realizados com técnicos da SDI/MP, a equipe de auditoria foi informada das 
medidas que estão sendo tomadas pelos grupos gestores do PAC em relação a 
estimativa de dotação orçamentária das obras para o período 2019-2022. A equipe de 
auditoria formalizou alguns questionamentos à SDI/MP no que diz respeito à sistemática 
de alocação de recursos para as obras PAC, por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201801352/06, de 24/08/2018. Da resposta dos gestores, restaram evidenciados 
critérios atuais adotados pela SDI para definição dos limites orçamentários da carteira 
PAC, conforme se detalha abaixo. 

Trecho da resposta da SDI à SA nº 201801352/06 

Na definição proposta por esta Secretaria dos limites orçamentários para os 
investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC por ministério, a partir 
do limite global repassado pela SOF para o Programa, são levados em consideração os 
seguintes fatores: 

• Despesas previstas no PAC que garantam a conservação e manutenção do 

patrimônio público, como a manutenção de rodovias, ferrovias, pistas de aeroportos, 

dragagem de manutenção em hidrovias em portos públicos, recuperação de barragens 

entre outros; 

• Necessidade de recursos para execução do remanescente dos empreendimentos da 

carteira de cada ministério setorial, considerando o estágio e a situação da execução dos 

empreendimentos; 

• Capacidade de execução dos recursos pelos Ministérios setoriais - histórico de 

execução; 
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• Possibilidade de viabilizar entregas fruíveis ao longo do próximo exercício, com a 

conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa. 

 

Vê-se, portanto, que apesar dos esforços da SDI, a alocação orçamentária é mais 
pautada na lógica de se concluir o que se está em execução, independentemente de 
uma vinculação mais lógica com o planejamento inicial do PPA ou plano setorial. Essa 
observação não caracteriza uma crítica direta a gestão orçamentária das obras da 
carteira PAC, mas busca trazer à tona uma reflexão sobre o aperfeiçoamento do 
processo de alocação orçamentária tendo em vista o momento atual de pouca 
disponibilidade de recursos. Entende-se que uma das maneiras de aprimorar essa 
sistemática, que é razoável, seria inserir critérios adicionais de priorização baseados nas 
metas pautadas para cada empreendimento na estrutura do PPA, a fim de melhor 
vincular o instrumento de planejamento no nível estratégico e tático, que é o PPA, com 
o planejamento operacional que se dá no processo de constituição do projeto da LOA.  

Desse modo, a discussão da proposta do novo PPA (2020-2023) precisa ser aprofundada, 
reforçando e detalhando melhor como se dará a vinculação entre o plano e lei 
orçamentária anual, uma vez que esta é uma premissa posta nos debates do novo 
plano, para o caso dos empreendimentos de infraestrutura cuja execução seja priorizada 
no período de execução do plano. Deve-se ressaltar que, no que tange ao recorte 
infraestrutura, a importância estratégica dos investimentos para a economia e a 
existência de uma secretaria temática (SDI) são suficientes a exigir um maior nível de 
qualidade no planejamento materializado no PPA. 

Por fim, conclui-se que, em termos de aprimoramento da gestão orçamentária, poder-
se-ia falar de uma nova sistemática de alocação com base nos critérios atuais (estágio e 
situação do empreendimento, capacidade de execução das pastas setoriais e entregas 
possíveis para o período) e critérios que considerem a participação dos 
empreendimentos nas metas estabelecidas e possíveis impactos nos indicadores 
temáticos. Ao fim e ao cabo, preconiza-se uma sistemática de planejamento e gestão 
orçamentária que seja capaz de fornecer ao Congresso Nacional meios e informações 
suficientes ao bom exercício de sua prerrogativa de aprovar a LOA.  

 

B – ADOÇÃO DE METAS INCOMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE FISCAL E 
OPERACIONAL DA UNIÃO 

DOTAÇÕES – PPA X LOA 

Em cotejo realizado entre a previsão inicial de dotação do PPA 2012-2015 e os valores 
contemplados nas leis orçamentárias anuais do período (valores iniciais), pôde-se 
observar grandes disparidades em alguns dos programas mais relevantes no que diz 
respeito aos investimentos em infraestrutura. 
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Quadro 3 – PPA 2012-2015 X Loas 

Programa PPA 2012-2015 Ano LOA % PPA 

2068 - 
Saneamento 

Básico 
28.351.773.000 

2012 4.035.152.498 

51% 

2013 4.073.940.869 

2014 3.129.237.082 

2015 3.134.718.861 

total 14.373.049.310 

2048- Mobilidade 
urbana e trânsito 

36.604.536.000 

2012 1.392.238.594 

30% 

2013 2.334.157.597 

2014 3.112.904.905 

2015 4.323.306.315 

total 11.162.607.411 

2051 - Oferta de 
Água 

13.401.371.000 

2012 2.325.903.397 

95% 

2013 3.417.569.033 

2014 3.899.901.136 

2015 3.050.884.311 

total 12.694.257.877 

2072 - Transporte 
Ferroviário 

35.993.398.000 

2012 2.849.421.560 

27% 

2013 1.987.517.348 

2014 2.212.733.027 

2015 2.625.784.135 

total 9.675.456.070 

2075 - Transporte 
Rodoviário 

64.435.067.000 

2012 13.910.189.704 

79% 

2013 13.684.942.101 

2014 12.610.465.279 

2015 10.621.361.220 

total 50.826.958.304 
Fonte: Anexos do PPA 2012-2015 (Lei nº 12.593/2012) 

 

A disparidade entre a previsão de alocação constante do PPA e a dotação inicial das leis 
orçamentárias anuais é mais gritante quando levado em consideração os valores de 
empenho, liquidação e pagamento em cada exercício. 
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Quadro 4 – PPA 2012/2015– Valores liquidados e pagos 
2068 - Saneamento Básico – PPA 2012/2015 - R$28.351.773.000 

Ano LOA 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas liquidadas 

Despesas 
pagas 

RAP pagos 
% 

pago/ 
PPA 

  Valor 
% em 

relação 
ao PPA 

Valor 
% em 

relação 
ao PPA 

Valor 
% em 

relação 
ao PPA 

Valor Valor 
% em 

relação 
ao PPA 

2012 4.035.152.498   2.949.382.605   1.048.312.604   1.041.832.080     

2013 4.073.940.869   3.047.472.862   541.113.119   513.824.637 588.183.317   

2014 3.129.237.082   1.786.821.848   358.401.888   319.984.395 1.010.947.938   

2015 3.134.718.861   1.280.325.157   295.344.270   290.282.714 902.994.019   

total 14.373.049.310 51% 9.064.002.472 32% 2.243.171.881 8% 2.165.923.826 2.502.125.275 16,46% 

2048- Mobilidade urbana e trânsito - PPA 2012/2015 - R$36.604.536.000 

2012 1.392.238.594   1.313.070.874   313.246.017   240.311.087     

2013 2.334.157.597   851.297.541   283.523.913   224.925.900 287.005.844   

2014 3.112.904.905   1.578.218.757   602.628.948   494.409.302 368.671.848   

2015 4.323.306.315   1.182.016.984   152.735.636   141.775.206 736.073.218   

total 11.162.607.411 39% 1.182.016.984 4% 1.352.134.515 5% 1.101.421.495 1.391.750.910 6,81% 

Fonte: Tesouro gerencial e Anexos do PPA 2012-2015 (Lei nº 12.593/2012) 

A definição de metas em infraestrutura é um processo complexo e que deve considerar 
vários fatores, dentre eles: os recursos disponíveis, capacidade operacional existente, 
recursos necessários considerando os compromissos já assumidos. 

Em que pese a baixa taxa de execução ilustrada, houve acréscimo de dotação no PPA 
2016/2019 para esses programas. Todavia, os números iniciais apontam para 
percentuais de execução próximos aos alcançadas no PPA anterior. 

Quadro 5 - PPA 2016/2019 – Valores liquidados e pagos 

2068 - Saneamento Básico - PPA 2016/2019- R$39.568.554.000 

Ano LOA 
Despesas 
Empenhadas 

Despesas 
liquidadas 

Despesas pagas RAP pagos 

  Valor Valor Valor Valor Valor 

2016 1.210.242.031 1.266.786.774 599.508.344 591.302.081 1.189.900.907 

2017 2.003.651.191 1.907.514.273 890.629.576 878.631.318 600.974.929 

2048- Mobilidade urbana e trânsito - PPA 2016/2019 - R$65.982.473.000 

2016 940.046.771 716.762.415 395.564.388 395.384.858 1.018.506.237 

2017 1.821.168.073 905.551.679 666.744.404 666.281.685 436.159.623 

Fonte: Tesouro gerencial e Anexos do PPA 2016-2019 (Lei nº 13.249/2016). 

Com já registrado na introdução do presente relatório, neste trabalho, estabeleceu-se 
como alocação eficiente de recursos aquela na qual: primeiro, os investimentos são 
realizados em objetos com potencial para atingir as metas previamente acordadas; 
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segundo, as alocações são realizadas nos montantes necessários; por fim, os aportes são 
efetuados sem solução de continuidade e de maneira tempestiva. 

Desse modo a definição de metas factíveis, mesmo que audaciosas, é condição 
necessária à eficiência alocativa. Ressalte-se que os montantes alocados nas peças 
orçamentárias devem guardar correlação com as metas propostas. A redução 
significativa desses valores deve, a princípio, implicar redução das metas inicialmente 
estabelecidas sob risco de tirar dos gestores metas exequíveis pelas quais podem ser 
cobrados. 

Considerando o histórico de taxa de execução, pode-se afirmar que inicialmente essas 
metas foram muito ambiciosas. Restou à equipe de auditoria investigar se essas metas 
foram alteradas concomitantemente à edição das leis orçamentárias anuais em face da 
redução dos valores disponibilizados. 

 

FALTA DE REVISÃO DAS METAS 

Foi efetuado cotejo entre as metas previstas na Lei 12.593/2012 (LDO 2012/2015) e dos 
valores constantes do “RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO PPA 2012-2015 – ANO-BASE 
2015”13. Observou-se que as metas iniciais não são revisadas em que pese a redução 
dos recursos alocados. Cita-se como exemplo Programa 2068 (Objetivo 0610) cujas 
metas iniciais e as registradas no relatório supracitado são detalhadas a seguir: 

Quadro 6 – Falta de revisão das metas 
PROGRAMA: 2068 - Saneamento Básico 

Objetivo: 0610 - Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de 
saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias 
estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
drenagem e manejo de águas 
pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de 
aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de 
pobreza. 

Órgão  Ministério das Cidades 

Metas Quantitativas 

Descrição da Meta 2012-2015 
Meta Lei nº 
12.593/201

2 

Meta 
Relatório 
Anual de 
Avaliação 
PPA 2012-

2015 

Unidade 
de 

Medida 

Beneficiar 45 municípios com a implantação e 
melhorias de serviços de drenagem 

              
45,00  

                    
45,00  

Município
s 

Beneficiar 500 municípios com população 
abaixo de 50 mil habitantes com implantação 

            
500,00  

                 
500,00  

Município
s 

                                                      

13 Fonte MPDG: http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/709/relatorio-avaliacao-
ppa-vol2-programas-tematicos.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
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ou ampliação de sistema de resíduos sólidos 
urbanos  

Beneficiar 650 municípios com a implantação 
de melhorias sanitárias domiciliares  

            
650,00  

                 
650,00  

Município
s 

Contratar R$ 1,28 bilhão para apoio à 
execução de intervenções de esgotamento 
sanitário em municípios com população 
abaixo de 50 mil habitantes com baixos 
índices de acesso aos serviços ou qualidade 
ofertada insatisfatória  

                
1,28  

                      
1,28  

R$ Bilhão 

Contratar R$ 14,5 bilhões, por meio de 
seleções públicas, para poio à execução de 
intervenções de esgotamento sanitário em 
municípios com baixos índices de acesso aos 
serviços ou tratamento insuficiente  

              
14,50  

                    
14,50  

R$ Bilhões 

Contratar R$ 1,5 bilhão para apoio à execução 
de intervenções de destinação final 
ambientalmente adequada de resíduos 
sólidos urbanos em municípios com presença 
de formas inadequadas de disposição final   

                
1,50  

                      
1,50  

R$ Bilhão 

Contratar R$ 3 bilhões para apoio à execução 
de intervenções de saneamento integrado 
em municípios com baixos índices de acesso 
ou qualidade insatisfatória em dois ou mais 
componentes do saneamento  

                
3,00  

                      
3,00  

R$ Bilhões 

Contratar R$ 6,5 bilhões para apoio à 
execução de intervenções de 
abastecimento de água em municípios com 
baixos índices de acesso aos serviços ou 
qualidade ofertada insatisfatória  

                
6,50  

                      
6,50  

R$ Bilhões 

 

O cotejo realizado permitiu duas constatações: a primeira, as metas não foram revisadas 
em que pese a significativa redução dos orçamentos autorizados via LOA; a segunda, a 
inadequação da utilização de montante contratado como meta. Tal previsão subverte o 
sentido de meta como instrumento de motivação dos gestores. Ou seja, como 
ferramenta para induzir entregas públicas, no caso, a conclusão de obras à população 
com o potencial para produzir as mudanças sociais esperadas (efetividade da política). 

A exclusão do montante de contratação como meta foi um avanço significativo trazida 
pela Lei nº 13.249/2016 (PPA 2016-2019).  
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Ilustração 6 – Excerto do Anexo da Lei 13.249/2016 

 

Todavia, a superação das metas definidas para o período de quatro anos no primeiro 
exercício do PPA é um forte indício de que essas metas aparentemente foram 
subestimadas. Segue extrato do “RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO – Ano-base 2016”14 
(pg. 253 e 254). 

No âmbito do objetivo de implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por 
meio de ações que assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos 
de saneamento básico, em especial, por meio de obras de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário, observa-se que o governo federal tem apresentado uma 
atuação bastante satisfatória, principalmente, se for considerado que praticamente 
todas as metas foram alcançadas ou até mesmo superadas durante o 1º ano de 
vigência do PPA 2016-2019. 
Nesse sentido, citam-se as seguintes metas e as respectivas quantidades alcançadas 
ao final de 2016:No âmbito do objetivo de implementar medidas estruturais em áreas 
urbanas, por meio de ações que assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos 
serviços públicos de saneamento básico, em especial, por meio de obras de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, observa-se que o governo federal 
tem apresentado uma atuação bastante satisfatória, principalmente, se for 
considerado que praticamente todas as metas foram alcançadas ou até mesmo 
superadas durante o 1º ano de vigência do PPA 2016-2019.  

 

Por todos os dados aqui consolidados é possível afirmar o processo de alocação de 
recursos orçamentários em infraestrutura nos planos plurianuais vem se mostrando por 
um lado excessivamente otimista no que diz respeito à estimativa de recursos a serem 
disponibilizados e por outro muito extremamente conservador na definição de metas a 
serem alcançadas. 

                                                      

14 Fonte MPDG: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual 
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Parte significativa das metas encontra-se distante de representarem um instrumento 
que possa ser utilizada para avaliar os resultados da gestão no que tange à efetividade 
e eficiência dos investimentos realizados, carecendo, inclusive, de aperfeiçoamentos 
para serem instrumentos adequados a accountability da eficácia, ou falta dela, quando 
da aplicação dos recursos pelo governo federal. 

É preciso que a definição de metas do PPA esteja lastreada em uma avaliação realista 
dos recursos disponíveis, considere a efetiva capacidade operacional instalada nos 
órgãos responsáveis pela execução das políticas e leve em contas os entraves existentes 
e os compromissos já assumidos. 

 

C – INSUFICIÊNCIA DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E 
ACCOUNTABILITY  

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS DE TRANSPARÊNCIA E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS NA GESTÃO PÚBLICA 

Cobra-se, hoje, mais do que em épocas passadas, uma maior transparência das 
organizações públicas. A transparência é vista, por muitos, como uma pré-condição para 
uma melhor gestão participativa do Governo e da accountability dos gestores públicos. 
Para tanto, é importante que o acesso à informação sobre todos os atos realizados pela 
administração pública seja sempre facilitado. A publicidade de informações possibilita 
que o controle social possa ser exercido de forma efetiva pelos cidadãos, os quais 
podem, então, acompanhar, avaliar e controlar a efetiva defesa do interesse público. 
Nesse sentido, políticas de transparência e acesso à informação têm sido também 
associadas à melhoria da gestão governamental e compreendidas como essenciais à 
prevenção e combate à corrupção. 

Entretanto, a administração pública, nos últimos anos, tem sido alvo de controvérsias a 
respeito da transparência de seus atos. Cada vez mais a sociedade vê a necessidade de 
acompanhar todos atos realizados pela administração pública. A cobrança da sociedade 
por “visibilidade” está vinculada à necessidade de abrir acesso ao conteúdo 
informacional dos atos e gastos efetivados pelo governo. É importante lembrar que a 
transparência estimula a participação social e fortalece a própria democracia. As 
organizações públicas precisam promover a transparência para que a sociedade possa 
ter acesso à informação e acompanhem as atividades da Administração Pública a fim de 
promover e consolidar a nossa democracia. 

Reconhece-se que esfera pública tem buscado aprimorar a gestão das obras públicas 
nos últimos anos, como o por exemplo, a experiência do PAC, como uma ferramenta 
facilitadora para o atingimento de um índice maior no êxito na implementação dos 
empreendimentos de infraestrutura. Ferramentas de gestão não só auxiliam na melhora 
do processo de implementação, como também possibilitam mensurar a eficiência, a 
eficácia e efetividade de suas ações. Entretanto, a utilização de práticas de gestão de 
projetos, no setor público, ainda enfrenta algumas restrições quando da sua aplicação. 

O grande desafio do setor público é conseguir um diálogo eficaz entre os objetivos e os 

mecanismos utilizados pelas organizações para o atingimento desses objetivos. Isso é, 

muitas vezes, em função da dificuldade de comunicação, pois ela pode ser incompleta e 
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distorcida constantemente. Diante desses potenciais efeitos negativos, a comunicação no 

setor público pode ser considerada um diferencial estratégico para o alcance dos seus 

objetivos.  

A Constituição Federal estabelece no Parágrafo único do Art. 74 que: 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais 

a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária  

Na Administração pública o conceito de prestar contas extrapola o dever informa de que 

forma foram utilizados os recursos públicos, mas se esses investimentos foram realizados 

de forma eficiente, eficaz e efetiva. Nesse sentido, vale registrar que o “Guia prático de 

análise ex ante”, volume 1, do MPDG, esclarece que: 

A definição de metas quantitativas é essencial para a avaliação da eficácia, eficiência 

e efetividade da política. O uso de indicadores quantitativos e/ou qualitativos 

apropriados faz parte, então, do desenho da política. Após a implantação da política 

pública, esses parâmetros iniciais podem ser comparados com os resultados efetivos e as 

metas alcançadas, no âmbito de avaliações ex post. 

A necessidade do estabelecimento prévio de metas para as avaliações supracitadas não 

passou despercebido dos constituintes. O Art. 165 da Carta Magna dispõe que: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  

(...) 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital 

e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. (Grifo 

nosso) 

Por seu turno, a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que organiza e disciplina os 

Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, 

de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, consigna, no 

seu Art. 7º, que compete às unidades responsáveis pelas atividades de planejamento: 

(...) 

III - acompanhar física e financeiramente os planos e programas referidos nos 

incisos I e II deste artigo, bem como avaliá-los, quanto à eficácia e efetividade, com 

vistas a subsidiar o processo de alocação de recursos públicos, a política de gastos e a 

coordenação das ações do governo; (grifo nosso) 

É evidente o dever de prestar conta implica que as avaliações realizadas pelo executivo 

federal devem ser disponibilizadas à população e ao Poder Legislativo.  

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 que regula o acesso a informações previsto 

no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 

11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e 

dá outras providências: 

Trecho da Lei nº 12.527 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, 

de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  

(...) 
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§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:  

(...) 

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos 

e entidades; e  

Já a Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, que instituiu o Plano Plurianual para o 

período de 2016 a 2019 consignou em seu Artigo 13º que o Poder Executivo: 

(...) 

II - encaminhará ao Congresso Nacional o Relatório Anual de Avaliação do Plano, 

que conterá: 

(...) 

b) análise da situação, por Programa, dos Indicadores, Objetivos e Metas, informando 

as medidas corretivas a serem adotadas quando houver indicativo de que metas 

estabelecidas não serão atingidas até o término do Plano; e 

 

INEXISTÊNCIA DE INDICADORES DE EFETIVIDADE PARA 
AVALIAÇÃO DO ALCANÇE DOS INVESTIMENTOS EM 
INFRAESTRUTURA 

Ressalte-se que a lei supracitada, em seu Artigo 3º, indica o Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC como uma das três prioridades da Administração Pública Federal 

para o período 2016-2019. Razoável, portanto, que fosse realizada avaliação específica 

sobre os resultados dos investimentos efetuados no PAC.  

A fiscalização pela sociedade da gestão de uma carteira de empreendimentos não pode 

prescindir de informações suficientes à mensuração do grau de eficiência, eficácia e 

efetividade da ação estatal. Assim, informações relativas aos recursos previstos e metas 

individuais e coletivas estabelecidas para os empreendimentos, critérios adotados para 

partição dos recursos disponíveis, dificuldades encontradas na execução das obras, 

cronograma atualizado da execução e impactos advindos da ação estatal são 

imprescindíveis ao controle social. 

No que tange à accountability dos investimentos em infraestrutura, com base no 
conceito de eficiência alocativa adotado no presente trabalho, entende-se necessário 
divulgar à população, minimamente para a carteira de obras estratégicas: 

• a relação de cada empreendimento com os planos setoriais e a sua respectiva 
participação para atingimento das metas estabelecidas no PPA esclarecendo os 
motivos dos insucessos  

• a estimativa inicial de valor dos empreendimentos e os acréscimos desses 
valores durante a implantação do projeto, bem como dos motivos dessas 
variações 

• a programação financeira planejada e a realizada, e, eventualmente, os motivos 
que ensejaram atrasos ou suspensão dos investimentos. 

Recorda-se que em 2014, a CGU realizou auditoria anual de contas na Secretaria do 

Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC), órgão que compunha a estrutura de 

gestão do PAC, atualmente a cargo da SDI. Foram avaliados quatro pontos: a 

conformidade das peças do processo anual de contas; os resultados da gestão, enfocando 



 

49 
 

o monitoramento do PAC e os produtos que vêm desse monitoramento; os indicadores 

utilizados pela secretaria relativos ao monitoramento do PAC; e a qualidade e a 

suficiência dos controles internos administrativos (por meio de pesquisa de percepção dos 

servidores do órgão). 

No relatório de auditoria nº 201406155, a necessidade de institucionalização de 

mecanismos e de criação de indicadores foi o principal ponto sublinhado pela CGU. Ponto 

relevante concluído pela auditoria foi que, ao analisar os dois tipos de indicadores usados 

pela SEPAC, os de situação e os de estágio, afirmou-se que são indicadores apenas de 

eficácia do PAC. Ou seja, nem a eficiência nem a efetividade do PAC estariam sendo 

medidos pela Secretaria.  

“Apesar de considerarmos que os dois indicadores adotados pela SEPAC 

contribuem de forma significativa para o monitoramento, observa-se, contudo, que 

os mesmos se caracterizam essencialmente pela capacidade de mensurar a eficácia 

do programa. Nesse sentido, vislumbra-se que a criação e instituição de 

indicadores de eficiência podem contribuir positivamente para a gestão do 

programa, tendo em vista a possibilidade de se avaliar os produtos gerados 

face aos recursos utilizados e aos prazos decorridos [...]. A implementação de 

tal medida mostra-se viável principalmente ao considerarmos o arcabouço de 

informações que a Unidade (SEPAC) detém, em razão da metodologia de 

acompanhamento do programa, permitindo uma análise, por exemplo, do tempo 

total e dos custos finais das ações em relação ao inicialmente previsto. [...] esses 

indicadores poderiam apontar restrições em determinadas fases do 

empreendimento (licenciamento, licitação, execução), tipos de empreendimento, 

estados, regiões ou até mesmo eixos e, com isso, sugerir onde deve se concentrar 

uma maior atuação da Secretaria, ou mesmo prover outros órgãos para fomentar 

mudanças estruturais. Por outro lado, acrescenta-se que tal sistemática também 

pode possibilitar o conhecimento de boas práticas adotadas por determinados 

atores ou setores e, consequentemente, passíveis de disseminação aos demais” 

(grifo nosso) 

 

O indicador do tipo estágio, aplicado a todos os empreendimentos do programa, indica o 

grau de avanço do empreendimento, qual seja: em projeto ou licenciamento; em licitação; 

em obras; e concluído. Já o indicador de situação revela o grau de necessidade de 

intervenção nos empreendimentos, classificando-os em adequado, atenção e preocupante. 

Os trabalhos dessa auditoria enfatizaram a importância da constituição de indicadores 

para se avaliar o impacto das ações do PAC. Apesar do esforço de acompanhamento das 

obras do programa, a evolução da gestão da informação se mostrou uma questão 

estratégica aos gestores envolvidos para alcance dos objetivos e de prestação de contas à 

sociedade. No caso das obras públicas, em que a grande ênfase governamental está na 

realização dos empreendimentos, o que se quer ao final é promover a alteração de uma 

realidade. Isso é, o desejável é que a gestão de uma carteira de obras permitisse informar 

acerca de indicadores de efetividade da política pública, uma vez que a consecução de 

empreendimentos faz parte de um contexto mais amplo. 

Por exemplo, o quanto que os empreendimentos concluídos do PAC contribuíram para 

melhoria para o transporte de cargas nos modais ferroviários, rodoviários, aquaviários, 

portuários (dragagens), para redução do déficit de saneamento nas cidades, da redução da 

carga de poluição de bacias hidrográfica, de ampliação de abastecimento de água. Ou 

seja, a meta do “produto PAC” não está associada às metas do programa temáticos do 

PPA. Esperava-se que essas estariam vinculadas aos indicadores setoriais, o que 

permitiria avaliar a efetividade do programa, cujo eixo central foi a aceleração do 
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crescimento econômico e social a partir da retomada do investimento público e privado 

em infraestrutura. 

Segundo depreende-se do Acórdão 782/2016 – TCU – Plenário, o TCU também entende 

ser necessária a avaliação do impacto das intervenções realizadas por meio do PAC. No 

acórdão em comento restou consignada recomendação ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão que estabelecesse “indicadores de efetividade para monitoramento 

da dimensão estratégica do Plano Plurianual 2016/2019”.  

Ressalte-se que no PPA 2016-2019, os eixos estratégicos representam o núcleo de 

desafios a serem alcançados no período, e as diretrizes estratégicas têm o papel de guiar 

o caminho das principais agendas do quadriênio, visando ao alcance desses eixos 

(Mensagem Presidencial PPA 2016/2019, p. 26). Dentre os pilares que suportam o 

terceiro eixo encontram-se os investimentos públicos e privados: em infraestrutura, em 

especial aqueles relacionados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e no 

Programa de Investimentos em Logística (PIL); nas atividades intensivas em recursos 

naturais e naquelas voltadas à exportação; e no fortalecimento do mercado interno.   

Esclareça-se que, segundo o “Guia Metodológico para Indicadores – Orientações 

Básicas Aplicadas à Metodologia do Plano Plurianual – PPA 2016 – 2019”, elaborado 

pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do MPDG, os indicadores são 

classificados quanto ao desempenho da seguinte forma: 

 

• Economicidade: medem os gastos envolvidos na obtenção dos insumos 

(materiais, humanos, financeiros etc.) necessários às ações que produzirão os 

resultados planejados. Visa a minimizar custos sem comprometer os padrões de 

qualidade estabelecidos e requer um sistema que estabeleça referenciais de 

comparação e negociação;  

• Eficiência: essa medida possui estreita relação com produtividade, ou seja, o 

quanto se consegue produzir com os meios disponibilizados. Assim, a partir de 

um padrão ou referencial, a eficiência de um processo será tanto maior quanto 

mais produtos forem entregues com a mesma quantidade de insumos, ou quando 

os mesmos produtos e/ou serviços forem obtidos com menor quantidade de 

recursos;  

• Eficácia: aponta o grau com que um programa governamental atinge as metas e 

objetivos planejados, ou seja, uma vez estabelecido o referencial (linha de base) e 

as metas a serem alcançadas, avalia-se se estas foram atingidas ou superadas;  

• Efetividade: mede os efeitos positivos ou negativos na realidade que sofreu a 

intervenção, ou seja, aponta se houve mudanças socioeconômicas, ambientais ou 

institucionais decorrentes dos resultados obtidos pela política, plano ou programa. 

É o que realmente importa para efeitos de transformação social.  

 

Como já relatado neste relatório, há falta de vinculação objetiva entre os investimentos 

do PAC, tanto no nível da estrutura programática (objetivos e metas) do PPA, quanto de 

sua identificação no âmbito das leis orçamentárias. Assim, resta dificultada a capacidade 

de o executivo federal avaliar o grau com que os investimentos em infraestrutura 

atingiram as metas e objetivos planejados no PPA (eficácia), consequentemente, divulga-

los adequadamente. 

Mais incipiente é a avaliação da efetividade desses investimentos. De fato, pouco se sabe 

sobre as mudanças socioeconômicas, ambientais ou institucionais decorrentes dos R$ 
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412,3 bilhões em ações concluídas no PAC, sendo que R$ 254,5 bilhões realizadas no 

período 2015-201715 (recursos OGU).  

Recorda-se ainda que o Acórdão 782/2016 – TCU – Plenário também abordou a questão 

de indicadores de efetividade para os programas temáticos. Recomendou-se ao MPDG 

que “disponibilize de forma estruturada e organizada na Internet valores esperados ao 

final do quadriênio para os indicadores dos programas temáticos”. Isto porque a 

auditoria observou que o Plano Plurianual não definia indicadores de resultado ao final 

do período do Plano Plurianual, o que, no entender da Corte de Contas, seria, em última 

análise, negar a utilidade da metodologia do PPA como mecanismo de mensuração da 

transformação buscada pelas políticas públicas. 

Essa omissão do poder público é agravada pela existência de uma secretária temática, 

para o caso da infraestrutura, a Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, a quem 

poderia ter sido delegada tal missão em auxílio à Secretaria de Planejamento e Assuntos 

Econômicos, ambas do MPDG. 

Por fim, espera-se que as dificuldades na avaliação e, consequentemente, de prestação de 

contas dos investimentos realizados em infraestrutura, especialmente no que diz respeito 

à carteira de obras prioritárias, independentemente de como ela venha a ser nominada, 

seja mitigado com o aperfeiçoamento metodológico da formatação do PPA 2020-2023 a 

partir dos trabalhos em curso na Seplan/MPDG. 

 

A IMPORTÂNCIA DO CADASTRO GERAL DE OBRAS FEDERAIS 
COMO FERRAMENTA DE TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 

No caso dos investimentos em infraestrutura, a divulgação de informações necessárias à 

prestação de contas demanda a existência prévia de sistemas para coleta e consolidação 

dessas informações de maneira padronizada. É necessário também uma estrutura de 

governança que garanta a confiabilidade e atualização das informações a serem 

divulgadas à população. Nesse sentido, fato relevante foi a constituição, pela Portaria 

SE/MP n° 862/2017, de 3.10.2017, de Grupo de Trabalho com a finalidade de, com 

relação às obras públicas executadas com recursos federais: 

I. Elaborar proposta para definição de conceitos e conteúdo do modelo de controle das 

obras; 

II.  Definir conteúdo e metodologia para criação, geração e implementação de um 

número identificador único de obras; 

III. Apresentar proposta de modelo normativo que possibilite a implementação do 

controle; e 

IV. Propor opções de possíveis soluções tecnológicas para o acompanhamento e 

monitoramento das obras, com agregação e síntese de informações, aproveitando 

informações já disponíveis nos diversos sistemas e bancos de dados já existentes. 

A CGU, no Relatório de Atividades Subsidiárias – Cadastro Geral de Obras Federais, 

(disponibilizado na internet), que teve por objeto a avaliação dos resultados iniciais das 

ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho, consignou que:  

                                                      

15 http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/37855886e9418dce3f9baf3128444233.pdf 
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É fundamental que nesta etapa de discussões sobre a estruturação do sistema se leve em 

conta o elenco dos potenciais usuários do cadastro de obras e a distinção entre suas 

respectivas demandas, o qual fazem parte o cidadão, as organizações de mídia e imprensa 

em geral, a sociedade civil organizada, os ministérios setoriais responsáveis pela 

implementação de políticas públicas lastreadas em consecução de obras, os órgãos da 

Administração de “Centro de Governo”, o Congresso Nacional, e demais órgãos de 

controle estatal.  

Também restou consignado naquele relatório que: 

foi consignado como um dos objetivos do GT a elaboração de “proposta de modelo 

normativo que possibilite a implementação do controle”, dispositivo este que no entender 

desta CGEOB não pode prescindir de uma estrutura governança e controle condizente 

com a complexidade do sistema em desenvolvimento e que deve ser definida formal e 

previamente à etapa de implantação e utilização do cadastro. 

 

O conjunto de informações necessárias à accountability dos investimentos relacionadas  

neste achado e as inconsistências identificadas nas informações encaminhadas pelas 

pastas setoriais à SDI, detalhadas no achado relativo à “Necessidade de reforço dos 

Instrumentos de Governança e Controle da Carteira de Obras Prioritárias”  neste relatório, 

indicam que o Cadastro Geral de Obras Federais é um instrumento fundamental à 

adequada prestação de contas dos investimentos realizados em infraestrutura. Sem ele, 

dificilmente o Governo Federal conseguirá atingir o necessário incremento da 

confiabilidade e tempestividade das informações utilizadas e divulgadas, e, portanto, sua 

implantação deve ser uma das prioridades da Administração Federal para os próximos 

anos. 

 

D – INCOMPATIBILIDADE DA CARTEIRA DE OBRAS COM A REDUZIDA 
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA INVESTIMENTOS EM 
INFRAESTRUTURA 

DA CARTEIRA DE COMPROMISSOS DE INVESTIMENTOS EM 
INFRAESTRUTURA 

Diante do imenso déficit de infraestrutura no Brasil já seria esperado que a carteira de 
empreendimentos de infraestrutura fosse bastante extensa, afinal há muito o que se 
fazer. 

Levantamentos realizados nos Ministérios das Cidades; Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil; Ministério da Integração indicaram a existência de uma imensa 
carteira de compromissos assumidos para investimento em empreendimentos de 
infraestrutura. Tais compromissos demandarão uma capacidade de investimento 
federal muito maior do que o espaço fiscal existente na União. 

Ademais, com uma carteira tão extensa, na qual não há uma nítida hierarquização entre 
os empreendimentos, a priorização de investimentos se torna tarefa hercúlea e com 
elevado grau de subjetivismo. Diante da baixa disponibilidade orçamentária a médio e 
curto prazo, essa carteira excessivamente extensa favorece a denominada “pulverização 
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dos investimentos”, na qual os recursos são divididos entre diversas obras em 
quantidades insuficiente para o andamento adequado desses empreendimentos e, por 
consequência, dificultando ainda mais as entregas a população em prazo razoáveis. 

Ainda preliminarmente vale destacar que, apesar de um projeto de infraestrutura não 
executado não trazer os benefícios à população, muito mais gravoso é a condição de 
obras iniciadas e não concluídas. Pois, nestes casos, os escassos recursos do erário estão 
imobilizados em empreendimentos que não trazem nenhum benefício à população e, 
por vezes, tais obras trazem transtornos, são depredadas e necessitam de gastos 
adicionais, como com vigilância. 

Ademais os alongamentos de cronogramas necessários para adequar o ritmo das obras 
a baixa disponibilidade orçamentária implicam maiores custos de administração local e 
supervisão de obras, vide Nota Técnica nº 1677/2017/CGEOB/DG/SFC. 

Neste diapasão vai bem a nova Resolução nº 04/2018- Comitê Gestor do Programa de 
Aceleração do Crescimento ao estabelecer claramente fases dos empreendimentos na 
carteira PAC, quais sejam: estudo preliminar, estudo de viabilidade técnica, econômica 
e ambiental, estudos ambientais, anteprojeto de engenharia, projeto básico de 
engenharia, projeto executivo de engenharia, execução de obra, execução de ações 
socioambientais, conforme exigência do órgão competente, e operação e manutenção. 
Assim, estabelecendo exigências para cada fase e, especialmente, sendo mais restritivo 
buscando, a princípio, iniciar obras apenas com projetos mais maduros. 

Iniciar novas obras de construção (ou etapas), lançar novos editais de construção ou 
mesmo retomar obras que já estejam paradas sem os recursos suficientes para, ao 
menos, a entrega de uma etapa útil, contribui para o aumento das carteiras de contratos 
e, por conseguinte, da pulverização de recurso e, a nosso sentir, não estão em perfeita 
conformidade com o prescrito nos artigos 15, 16 e 45 todos da LRF. 

Passe a demonstração do excesso de empreendimentos nas carteiras dos principais 
ministérios ligados aos investimentos em infraestrutura frente a baixa disponibilidade 
orçamentária atual. 

 

Ministério das Cidades – Saneamento e Abastecimento de Água 

 

A carteira de empreendimentos do PAC do Ministério das Cidades registrada no SISPAC 
perfaz R$ 271 bilhões, dos quais, pouco mais de R$ 124 bilhões já estariam 
pagos/executados. 

Os dados do SACI indicam a existência de 4.806 contratos de repasse ativos no montante 
de R$ 60,3 bilhões, para os quais restariam ainda ser empenhados R$ 30,2 bilhões do 
OGU. 

Neste diapasão vale observar que dos R$ 30,2 bilhões ainda necessários a serem 
empenhados, R$ 11,8 bilhões (39%) seriam para contratos de repasse que ainda 
estariam em processo de licitação e outras ações preparatórias. 
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Gráfico 3 – Valores a empenhar x Status do CR (R$ Bilhões) 

 

Fonte: Sistema SACI - MCidades 

Neste trabalho focaremos na carteira do MCidades nas áreas de esgotamento sanitário, 
drenagem e abastecimento de água, um conjunto de empreendimentos de R$ 41,316 
bilhões. Esta carteira é composta por 568 contratos de repasse vigentes compondo R$ 
22,65 bilhões, dos quais já estariam empenhados R$ 10,79 bilhões, restando uma 
necessidade de dotações orçamentárias vindouras de R$ 11,87 bilhões. Como o PLOA-
2019 só destinou R$ 393,5 milhões para as ações nessas áreas, permanecendo este 
ritmo de investimento os contratos de repasse já assinados só seriam finalizados daqui 
a 30 anos. 

 

Quadro 7 – MCidades – Prazo para conclusão da carteira 

 

Fonte: Sistema SACI – MCidades e SIOP. 

Logo, como não é razoável que obras contratadas demorem tamanho lapso de tempo 
para sua conclusão, resta evidente que a carteira de empreendimentos de esgotamento 
sanitário, drenagem e abastecimento de água do MCidades é incompatível com as 
capacidades orçamentárias/financeiras à curto e médio prazo. 

                                                      

16 Empreendimentos em todos os estágios (concluídos, não licitados, etc.) 

Ação Modalidade Quantidade

Valor dos 

Contratados de 

Repasse (R$)

Total Empenhado 

(R$)
PLOA/2019 (R$)

Prazo p/ conclusão da 

Carteira com as 

disponibilidades atuais 

(anos)

1N08 Esgotamento Sanitário 206 7.279.487.054,85 2.701.620.429,32 173.826.272,00 26,34

10S5 Saneamento Integrado 102 4.136.533.420,56 2.639.962.049,80 34.698.271,00 43,13

10SC Abastecimento de Água 143 4.301.618.327,02 2.254.007.337,97 61.371.118,00 33,36

10SG Manejo de Águas Pluviais 117 6.939.255.963,74 3.193.271.365,22 123.583.037,00 30,31

568 22.656.894.766,17 10.788.861.182,31 393.478.698,00 30,16Totais
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Frisa-se que esse quadro já perdura no Ministério ao longo dos últimos anos, o que levou 
ao MCidades a adoção de ações para reduzir tamanho de sua carteira de obras. 

A primeira foi a suspensão de novas seleções para o PAC com recursos do Orçamento 
Geral da União – OGU desde o ano de 2014, para as ações da SNSA. 

A segunda foi o cancelamento de termos de compromisso sem perspectivas de 
execução, os resultados desse esforço de desalavancagem da carteira somaram 2.091 
obras canceladas, com redução de aproximadamente R$ 20,2 bilhões nas dotações 
orçamentárias necessárias para conclusão da carteira de todo Ministério17. 

Por fim, cabe destacar a edição da Portaria nº 715, de 28 de dezembro de 2017, a qual 
estabelece, para controle de riscos na execução orçamentária, a necessidade de 
avaliação dos impactos orçamentários quando da emissão da Síntese de Projeto 
Aprovado (SPA) ou concessão de Autorização de Início de Objeto (AIO). Do citado 
normativo merece destaque: 

Art. 2º A nota técnica de embasamento do despacho deverá conter, no mínimo, 
documentos e informações para os necessários esclarecimentos sobre: 
I - a situação de equilíbrio orçamentário da carteira de investimentos, registrando os 
valores totais das dotações orçamentárias empenhadas e das necessidades de novos 
empenhos no ano em curso e no ano seguinte; 
II - o estimado impacto orçamentário da respectiva homologação do relatório SPA ou da 
concessão de AIO, no processo em análise, sobre as dotações disponíveis para empenho 
do respectivo programa e ação no exercício orçamentário em curso, com base na Lei 
Orçamentária Anual (LOA), nos decretos de contingenciamento das despesas e em 
outras normas inferiores correlatas, e no exercício do ano seguinte, caso se conheça, na 
data de conclusão da nota técnica, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) ou a 
respectiva LOA; e 
III - a aplicação concreta, nos casos de termos de compromissos e instrumentos 
congêneres exigindo empenhos em mais de um exercício, das medidas cautelares de 
execução orçamentária estabelecidas no inciso II, do art. 16, e no art. 45, da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no art. 19 da Lei nº 13.408, de 26 de 
dezembro de 2016, no art. 18 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e em dispositivos 
nas normas sucedâneas com o mesmo propósito. 
Parágrafo único. A nota técnica deverá ser conclusiva, devendo seus signatários 
expressarem se existem ou não dotações orçamentárias 
disponíveis para empenho no ano em curso e no ano seguinte, se necessárias, para 
atendimento das despesas decorrentes da homologação do relatório SPA ou da 
concessão da AIO. 
Art. 3º A situação de equilíbrio orçamentário da carteira de investimentos de cada 
secretaria finalística deverá ser atualizada sempre que ocorrerem alterações nos limites 
de dotações disponíveis para empenho, conforme as normas legais e regulamentos 
infralegais editados pelo Poder Executivo Federal. 

Assim, o MCidades tem tomado ações relevantes para compatibilizar o tamanho de sua 
carteira de investimento com sua capacidade de investimento atual. 

                                                      

17 Dados NOTA TÉCNICA Nº 10/2017/SE-MCIDADES. 
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Porém, vale observar que apesar dessas ações a carteira das áreas de esgotamento 
sanitário, drenagem e abastecimento de água ainda é muito grande frente os escassos 
recursos atualmente disponíveis. 

Vale destacar ainda que em análise semelhante o TCU nos autos do processo 
023.113/2017-0 chegou a conclusão semelhante no recente Acórdão nº 2707/2018-
Plenário: 

Avaliando todas as informações apresentadas pelo Ministério das Cidades e pelo MPDG, 
conclui-se que, dada a situação em que estava a carteira de obras e o nível de 
alavancagem financeira da Pasta das Cidades, todas essas medidas são válidas para 
sanear o problema e recuperar a sua estabilidade fiscal. 
Todavia, importante ressaltar que essas providências já deveriam ter sido adotadas a 
mais tempo para não se permitir chegar à situação ocorrida nos anos anteriores, 
conforme narrado nesta representação. Assim, o nível de endividamento da Pasta 
deveria ser constantemente avaliado para adequar o volume de investimentos. 
Igualmente, empreendimentos cuja viabilidade ou adequação técnica não estivesse 
clara, não deveriam ser aprovados. 
Apesar de todas as medidas já tomadas, o volume de contratos do PAC ainda vigentes 
no Ministério das Cidades é significativo. Note-se que houve sim uma redução na 
quantidade de anos estimada para se pagar todos os valores já pactuados, mas os 
números ainda são elevados. Sobretudo para os empreendimentos de Urbanização de 
Favelas (30 anos), Saneamento (27 anos) e Planejamento Urbano (49 anos). (grifos 
nossos) 
 

Neste sentido vale observar que uma parte significativa dos instrumentos de repasse foi 
assinada a mais de 3 anos e ainda estariam em ações preparatórias ou em licitação, 
notadamente da carteira contratada em 2013 e 2014. Assim haveria espaço para que 
esses investimentos fossem postergados para priorização das obras em andamento. 
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Gráfico 4 – Saldo a Empenhar x Ano de Assinatura (obras não iniciadas) 

 

Fonte: Sistema SACI - MCidades 

Neste ponto deve-se fazer menção ao salutar dispositivo previsto na Resolução nº 
04/2018 do Comitê Gestor do PAC, que determina a exclusão da carteira de 
empreendimentos do PAC daqueles instrumentos selecionados e não iniciados em até 
36 meses, salvo decisão do CGPAC. “In verbi” o citado dispositivo: 

9º Os empreendimentos de infraestrutura selecionados não iniciados em até 24 meses 
a contar da data de início aprovada, serão excluídos da carteira de empreendimentos 
prioritários, salvo decisão contrária do CGPAC. 
Parágrafo único. Considera-se iniciado o empreendimento com execução financeira 
comprovada por meio da apresentação de relatório de execução devidamente atestado 
pelo órgão federal setorial responsável.   

Diante deste quadro essa Equipe de Auditoria sugere que o MCidades busque a 
postergação dos investimentos e/ou cancelamento dos instrumentos assinados a longa 
data, mas que ainda continuam em fases iniciais, ações preparatórias e licitação, para 
que os escassos recursos orçamentários priorizem as ações em andamento, inclusive, 
para aquelas ações fora do PAC. Diga-se, ação em linha das outras ações que já estão 
sendo realizadas pelo Ministério para saneamento da carteira de empreendimentos, 
conforme tratado anteriormente. 

 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
 

Especificamente para a área de transporte há quase uma coincidência entre a carteira 
do PAC e a carteira de empreendimentos do Ministério de Transporte, ou seja, quase 
todos os investimentos na área de transportes pertencem a carteira PAC e, portanto, à 
princípio, tidos como prioritários. 

No SISPAC a carteira de empreendimentos ativos em transportes perfaz um montante 
de R$ 169,6 bilhões, dos quais, aproximadamente, R$ 117,5 bilhões (69,3%) seriam 
destinados ao modal rodoviário, restando pouco mais de R$ 52 bilhões para os demais 
modais. Os investimentos OGU em rodovias estariam assim divididos: 
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Gráfico 5 – Carteira de Investimentos OGU em Rodovias 

 

                  Fonte: SISPAC 

Especificamente para as obras de construção e adequação rodoviária, uma carteira de 
R$ 73,3 bilhões, ainda restaria uma necessidade de dotações orçamentárias para os 
exercícios vindouros da ordem de R$ 24 bilhões. 

Como os valores disponibilizados na LOA 2018 ao DNIT para as obras de construção e 
adequação foi de R$ 3,4 bilhões, mantendo-se esse ritmo, seriam necessários quase 7 
anos para concluir a carteira atual de contratos de adequação e construção rodoviária. 
Porém, esse número é por demasiadamente otimista visto que nem todo orçamento 
disponibilizado por ano é empenhado, especialmente em obras de construção. 

Ademais os valores nos empreendimentos no SISPAC podem estar subavaliados 
conforme item relativo à existência de “DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES REFERENTES 
AOS CUSTOS DOS EMPREENDIMENTOS (SISTEMAS OFICIAIS, LDO, LOA)” deste relatório. 

Assim é possível inferir que a carteira de obras e projetos de adequação e construção de 
rodovias do PAC demore ainda mais de 10 anos para ser concluída em se mantido o 
compasso atual de investimentos. 

Neste diapasão vale destacar que em resposta a questionamento desta CGU o MTPA 
enviou o resumo do Planejamento Orçamentário do PAC 2019 a 2022, aonde pode-se 
observar o saldo de R$ 34,9 bilhões pós 2022, ou seja, mantendo-se o ritmo previsto de 
R$ 4 bilhões anuais para obras de Construção/Adequação a carteira do PAC será 
concluída após 2030. 

Os dados do SISPAC e dos controles orçamentários SIOP e PLOAWEB são bons para se 
ter uma visão geral da carteira, porém para verificar os impactos da atual restrição 
orçamentária temos que verificar a situação dos contratos de obras propriamente ditos. 
Então, a partir daqui, utilizaremos os dados do SUPRA e SIAC, ambos do DNIT. 
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Em agosto de 2018, a carteira de contratos de Construção18 do DNIT era composta de 
235 contratos perfazendo um montante de R$ 42,6 bilhões. Naquela data 89 contratos 
estariam com status de “Ativo”, ou seja, seriam obras em efetivo andamento, as quais, 
perfaziam um valor contratado de R$ 17,7 bilhões. Nesses contratos já teriam sido 
medidos aproximadamente R$ 6,8 bilhões, ou seja, para concluir as obras em 
andamento no DNIT restaria medir R$ 10,9 bilhões, isso sem contar os futuros reajustes 
e os eventuais aditivos. Porém o saldo de empenho disponível para essas obras era um 
pouco maior que R$ 2 bilhões. Logo seria necessário disponibilizar empenhos adicionais 
na ordem R$ 8,9 bilhões apenas para concluir esses contratos de construção em 
andamento. 

 
Gráfico 6 – Carteira de Contratos Ativos Construção e Adequação - DNIT 

 

Fonte: Sistema de Supervisão Rodoviária Avançada do DNIT - SUPRA 

Frisa-se que esse déficit de empenho é bastante subestimado pois: 

I. só leva em conta os custos das obras, logo devem ser acrescidos os custos com: 
desapropriações, medidas ambientais, supervisão e gerenciamento; 

II. como dito, também não incluem os futuros reajustes e aditivos; 
III. existem ainda uma série de contratos rescindidos e paralisados, para as quais se 

faz necessário retomar as obras; 
IV. existem obras que estão contratadas, mas ainda não foram iniciadas e inseridas 

nos sistemas SUPRA e SIAC. 
 

Destaca-se ainda que é muito comum que os contratos sejam encerrados, mas as obras 
previstas inicialmente não sejam integralmente concluídas, por exemplo, a duplicação 
da BR-101/AL entre os quilômetros 170,32 ao 249,40, Contratos nº 247/2010 e 
356/2010, apesar de terem sido concluídos em 2013 e 2016, respectivamente, dos 79,08 
km da duplicação, foram entregues apenas 58 km de pista ao trafego. As obras não 
teriam sido concluídas em sua integralidade por supostas interferências com áreas 
indígenas, dentre outros motivos. Assim há a necessidade da contratação de 
remanescente de obra dos 21,08 km ainda não entregues e o valor necessário para a 

                                                      

18 Implantação, pavimentação, Construção, Adequação e Duplicação. 

Valor dos Contratos Valor a medir Saldo de Empenho

R$17.746.917.590,96 

R$10.933.018.194,79 

R$2.057.332.720,21 

Carteira de Contratos Ativos Construção e Adequação -
DNIT (fonte SUPRA) 



 

60 
 

conclusão do empreendimento só terá uma estimativa adequada com a conclusão dos 
anteprojetos/projetos do remanescente. 

Logo resta evidente a dificuldade de determinar o valor efetivamente necessário para 
conclusão da carteira de obras existente na Autarquia. 

Porém, o que não se tem dúvidas é que a carteira atual de empreendimentos é bastante 
superior as disponibilidades orçamentárias atuais, bastando para tanto verificar a 
existências de diversos contratos paralisados, não iniciados ou com ritmo aquém do 
previsto por insuficiência orçamentária. 

Para se ter uma ideia do impacto da atual restrição orçamentária sobre as obras de 
construção do DNIT, expõe-se especificamente a situação das obras da Autarquia no 
estado do Paraná. Neste estado, em agosto de 2018 havia 6 contratos de construção 
vigentes (vide tabela abaixo), os quais somam quase R$ 1,8 bilhões. Destes, três não 
iniciaram por restrições orçamentarias, um está quase paralisado por falta de 
orçamento, outro está a 5 anos na fase de aprovação de projetos (RDCi), mas caso fosse 
iniciado não teria dotação suficiente19. Ou seja, apenas um contrato em 6 não estaria 
sob restrição orçamentária neste momento, porém está em ritmo lento por supostos 
problemas de desapropriação. 

Quadro 8 – Empreendimentos DNIT Paraná 

 

Fonte: Sistema de Supervisão Rodoviária Avançada do DNIT – SUPRA. 

Tal quadro demonstra que a restrição orçamentária tem impedido o início e o bom 
andamento das obras, mas o Estado do Paraná é um bom exemplo para o DNIT, pois ao 
concentrar os investimentos em menos contratos conseguiu realizar entregas de alguns 
trechos de duplicação na BR-163/PR, 14,52 km no Contrato nº 837/2014 e 39,70 km no 
Contrato nº 836/2014. 

Porém, em alguns casos observamos que os escassos recursos têm sido pulverizados 
pelo DNIT em diversos contratos e nenhuma entrega efetiva tem sido realizada à 
população. Por exemplo, na duplicação da BR-116/RS de Guaíba a Pelotas, obras 
iniciadas em 2012, mais de R$ 800 milhões foram investidos em nove contratos sem que 
houvesse a entrega de um único quilômetro de duplicação até agosto de 201820. 

Assim, não é surpresa que da meta da LOA/2017 de entrega de 102,25 km de rodovias 
pavimentadas a SR/RS tenha entregue apenas 0,23 km, mesmo empenhando R$ 414 
milhões e medindo R$ 264 milhões em 2017. 

                                                      

19 Dispõe de saldo de empenho de R$ 27 milhões, referentes a restos a pagar do ano de 2013, que só 
equivalem a 9,6% do valor da obra. 
20 Para maiores informações vide Nota Técnica nº 2115/2018/CGEOB/DG/SFC, processo SEI: 
00190.106782/2018-37. 

Contrato BR Trecho (Km) Objeto 
Valor da Obra 

(PI+A+R)

Execução 

Financeira
SITUAÇÃO DA OBRA (AGOSTO 2018)

560/2015 BR-487 9,50 ao 56,41 Implantação da BR-487/PR 183.374.377,97R$      1,15%
Contrato paralisado em 01/06/2017, com restrição 

orçamentária.

879/2013 BR-158 225,50 ao 336,04
Implantação da BR-158/PR - Campo Mourão - 

Palmital
280.000.000,00R$      0

Contrato paralisado em 08/05/2017, em fase de 

aprovação de projetos.

837/2014 BR-163 235,50 ao 274,40
Duplicação da BR-163-Toledo - Mar. Candido 

Rondon
323.382.635,66R$      30,95%

Retomado em 15/12/2017. Pavimentados 14,52 km. 

Pendências com desapropriação.

555/2016 BR-163 191,30 ao 205,78 Contorno Oeste de Cascavel - PR 75.962.747,48R$        1,14% Contrato paralisado com restrição orçamentária.

836/2014 BR-163 117,10 ao 191,10 Duplicação da BR-163-Cacavel-Marmelândia 666.523.881,42R$      53,83%
Em ritmo lento devido a restrição orçamentárias. 

Pavimentados 39,70km.

608/2014 BR-277 15 ao 15,76 2a Ponte de Foz do Iguaçu 265.558.871,31R$      0,97% Contrato paralisado com restrição orçamentária.
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Logo, resta patente que o DNIT deveria priorizar os investimentos em determinados 
contratos, buscando entregas efetivas a população, mesmo que isso signifique a 
paralisação temporária de algumas obras. 

Neste sentido há que se observar que um dos instrumentos mais relevantes para a 
priorização de investimentos em infraestrutura seriam os planos setoriais. 
Especificamente para área de transportes existe o Plano Nacional de Logística – PNL que 
indica quais são os empreendimentos e investimentos necessários para otimizar a 
infraestrutura até o ano de 2025. Valendo destacar que os investimentos tidos como 
prioritários neste plano também têm sofrido restrições orçamentárias. 

 
Figura 3 – Ações prioritárias a serem monitoradas PNL 

Fonte: Plano Nacional de Logística – PNL 

Um dos trechos de construção que foi priorizado no PNL seria a implantação da BR-
242/MT e no TO, pois auxiliará na integração com o tramo central da Ferrovia Norte-Sul, 
FICO e FIOL e com o escoamento da safra de MT pela BR-158. 

Quadro 9 – Carteira de Projetos de Construção de Trechos Rodoviários Prioritários 

 

Fonte: Plano Nacional de Logística – PNL 
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Ação orçamentária para esse empreendimento é a “10KK - Construção de Trecho 
Rodoviário - Entroncamento BR-163/MT (Sorriso) - Entroncamento BR-158/MT (Ribeirão 
Cascalheira) - na BR-242/MT”, na qual foram empenhados de 2015 a 2018 pouco mais 
que R$ 58 milhões. Esse valor é insignificante frente ao custo estimado do 
empreendimento de R$ 1,54 bilhões. Ademais, a PLOA 2019 só prevê dotação adicional 
R$ 100 milhões até 2021, ou seja, restariam quase R$ 1,4 bilhões a serem investidos 
após 2022. Isso para uma obra tida como prioritária e que deveria compor o “Cenário 
PNL 2025”. 

De fato, as dotações disponíveis e previstas para os próximos anos estão muito aquém 
frente aos compromissos já assumidos pelo DNIT para a obra. Basta cotejar os valores 
dos contratos já celebrados pela Autarquia para a implantação da BR-242/MT com as 
dotações disponíveis: 

Quadro 10 – Contratos BR-242/MT – Valores a Empenhar 

 

Fonte: Sistema de Supervisão Rodoviária Avançada do DNIT - SUPRA 

 

Assim, apenas para os contratos de construção já celebrados o DNIT precisaria de R$ 
65721 milhões, porém só teria disponibilidade de R$ 100 milhões até 2021. Restando 
claro que o DNIT não dispõe de orçamento para a conclusão destes contratos nos prazos 
acordados. 

Frisa-se que o DNIT celebrou esses contratos via RDCi, com pequenos valores de 
empenho, supostamente, apenas para remunerar a execução dos projetos. Essa prática 
que se tornou comum na Autarquia, apesar de sua aparente legalidade, favorece a falta 
de planejamento. Isso porque tem-se assinado contratos de valor significativo com saldo 
de empenho insignificante frente as necessidades da obra. Logo, tais compromissos da 
Autarquia não poderão ser cumpridos no prazo acordado por nítida insuficiência 
orçamentária. 

Tal situação é mais nítida quando se verifica empreendimentos menores e, por 
consequência, mais curtos, vide por exemplo, outra implantação de outra rodovia 
prioritária do PNL objeto do Contrato nº 318/2018, assinado em 26/04/2018, com 
empenho de apenas R$ 415.662,65, quando a obra tem o valor contratado de R$ 
60.806.448,79, ou seja, menos de 0,7% do valor do contrato. E pior, a ação orçamentária 
da obra, qual seja, “7E79 - Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GO/MT - 
na BR-080/GO”, não tem mais disponibilidades em 2018 e não foi previsto qualquer 

                                                      

21 Tem que ser incluídos os custos com supervisão, aditivos, reajustes, componente ambiental/indígena 
e desapropriações. 

Contrato Trecho
Data de 

assinatura

Previsão  Inicial 

do Término dos 

Serviços Valor Total
Total Medido (PI + 

A + R) Total Empenhado A Empenhar

960/2015 486.32 ao Km 575.23 29/12/2015 23/06/2019 187.780.000,00 0 5.339.663,79 182.440.336,21

927/2015 395.36 ao Km 486.32 18/12/2015 09/07/2019 247.507.401,93 757.609,40 3.250.130,42 244.257.271,51

367/2015 575.23 ao Km 780.8  09/06/2015 12/12/2016 30.827.077,91 15.372.599,01 18.374.600,73 12.452.477,18

259/2016 291.98 ao Km 395.36 23/05/2016 14/11/2019 219.258.426,20 864.780,11 880.000,00 218.378.426,20

685.372.906,04 16.994.988,52 27.844.394,94 657.528.511,10Totais
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valor para 2019 no PLOA, mesmo com a previsão para o término da obra para 
23/10/2019. 

Ilustração 7 – Contrato nº 318/2018 – Valores Empenhados 

 
Fonte: SIAC, DNIT. 

Assim o DNIT tem assinado contratos, assumindo compromissos com terceiros, sabendo 
que, muito provavelmente, caso não haja emendas ao orçamento, não terá recursos 
orçamentários para concluir a obra no prazo acordado, o que a nosso sentir está em 
desacordo com o prescrito nos artigos 15 e 16 da LRF. 

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público 
a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 
16 e 17. 

 Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de: 

        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subsequentes; 

        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

      (...) 

        § 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 

        I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

 

É fato que a aprovação dos projetos no RDCi tem sido por vezes morosa, mas não 
poderia ser usada como justificativa para descumprir a necessidade de se estimar 
adequadamente o impacto orçamentário dos contratos nos exercícios futuros. 

Neste diapasão cabe relatar o descumprimento pelo DNIT da Resolução N.º 4 do CGPAC, 
detalhada no item “INOBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES DO CGPAC POR PARTE DOS 
MINISTÉRIOS SETORIAIS” deste relatório. 

Diante de todo exposto, assim como para o MCidades, resta claro que o DNIT possui 
uma carteira de compromissos muito maior que suas disponibilidades orçamentárias 
atuais, restando patente que ações devem ser tomadas pelos gestores da Autarquia 
para compatibilizar o tamanho da carteira as disponibilidades orçamentárias, dentre as 
quais destacamos especialmente o cuidado ao iniciar novas obras apenas quando 
dispuser de recursos suficientes para realizar entregas efetivas a população e a 
priorização das obras em andamento. 
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Ministério da Integração 

O MI também vem sofrendo os efeitos da atual restrição orçamentária, tendo o 
orçamento do ministério reduzido em termos nominais a níveis anteriores a 2010. 

Gráfico 7 – Evolução orçamentária nos exercícios 

 

Fonte: Elaborado pela equipe a partir de dados do SIOP 

A maior parte dos investimentos em infraestrutura via OGU no MI estão concentrados 
nas subfunções orçamentárias “544 – Recursos Hídricos” e “182 – Defesa Civil”, em 2018 
foram disponibilizadas dotações orçamentárias, respectivamente, R$ 1,56 bilhão e R$ 
1,28 bilhão. Em termos nominais tais valores representam reduções de 25,1% e 60,1% 
dos valores disponíveis no orçamento de 2010. Ademais, a PLOA 2019 prevê valores 
ainda menores, para Recursos Hídricos, R$ 1,36 bilhão, e para Defesa Civil, R$ 0,79 
bilhão. 

Gráfico 8 – Dotação Orçamentária por Ano – Ações MI 

 

Fonte: Elaborado pela equipe a partir de dados do SIOP 

Tal restrição orçamentária fez com que os recursos do MI passassem a ser distribuídos 
em um menor número de ações orçamentárias e consequentemente a um menor 
número de empreendimentos, ressalva-se as ações “genéricas” que englobam várias 
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obras. O que é bom, diga-se, já que tal procedimento busca evitar a já citada 
pulverização orçamentária. 

Gráfico 9 – Quantidade de Ações Orçamentárias na Subfunção – Recursos Hídricos 

 

Fonte: Elaborado pela equipe a partir de dados do SIOP 

 

Atualmente a carteira do PAC da SIH é estimada em aproximadamente em R$ 25,2 
bilhões, desse total R$ 16,5 bilhões já estariam pagos e restariam R$ 8,5 bilhões para 
OGU pós-2018. Se filtrarmos, apenas os empreendimentos PAC que recebem recurso da 
subfunção 544, seriam 66 empreendimentos com necessidade de recursos da ordem de 
R$ 7,6 bilhões adicionais. 

Assim, mantidos os mesmos patamares de investimentos previsto na PLOA 2019, levará 
mais de 5,5 anos para concluir a carteira de obras relacionadas a infraestrutura hídrica. 
Novamente, destaca-se que essa previsão é otimista pois nem todo orçamento 
disponibilizado a SID é empenhado, a média histórica de 2010 a 2017 é empenhar 73,4% 
dos valores disponibilizados. Ademais, tais obras sofrerão reajustes e aditivos, por fim, 
a maioria, mas nem todos os recursos da subfunção 544 são destinados a SIH. 

Diante deste quadro a SDI e o Ministério tem sido proativa e tem tentado reduzir a 
carteira de obras do MI, buscando compatibiliza-la as atuais disponibilidades 
orçamentárias, neste sentido destacamos: 

Ainda quanto ao tema de redução da carteira, cumpre informar que se encontra em fase 
de discussão e fechamento final uma proposta que visa a encerrar 3.324 
empreendimentos no MEC, no valor de R$ 2,7 bilhões, e 76 no MI a partir do ano de 
2019, no valor de R$ 3,6 bilhões.22 

Assim de forma similar ao MT/DNIT e MCidades é possível verificar que estão sendo 
tomadas ações para tentar compatibilizar o tamanho da carteira com o atual cenário de 
restrição orçamentária. Porém, as três carteiras de obras analisadas ainda são muito 
maiores que as disponibilidades atuais, fato que indica a necessidade de ações 
adicionais no sentido de priorização dos investimentos. 

 

                                                      

22 Anexo ao Ofício 71450/2018-MP, SEI: 0825965.  
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DAS OBRAS COM EXCESSO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS  

Já foi demonstrado que diversas obras do DNIT enfrentam restrição orçamentária, por 
outro lado, alguns contratos possuem de créditos orçamentários muito superiores aos 
previstos em seus cronogramas para o exercício de 2018. 

Um primeiro exemplo, seria a obra de pavimentação da BR-419/MS, lote 01, Contrato 
nº 587/2017, para o qual foram empenhados a R$ 86.539.896,00 23ainda em outubro de 
2017, 71% do valor contratual, de um contrato com prazo de vigência de 990 dias. 
Porém, segundo cronograma da obra, tal valor de execução contratual só será atingido 
em julho/2019, ou seja, quase dois anos após tais empenhos. Como a obra se encontra 
em um ritmo muito aquém do programado é provável que tais créditos perdurem 
inscritos em restos a pagar até 2020. 

 

Gráfico 10 - Obra BR-419/MS, lote 01 - Valor Previsto x Valor Executado 

 

Fonte: SUPRA, DNIT. 

 

Situação semelhante daquela observada nas obras de duplicação do trecho entre km 0 
(Cabedelo) e o km 28 (Oitizeiro) na BR-230/PB, na qual, o excesso de créditos 
orçamentários é decorrente da emissão da Nota de Empenho 2016NE804188, em 30 de 
dezembro de 2016, no montante de R$ 149.750.000,00 integralmente inscritos em 
restos a pagar para o Contrato nº 919/2016. Frisa-se que esse valor só seria atingido, 
conforme cronograma da obra em maio/2019, porém a obra também se encontra 
atrasada devido a problemas de projeto24. 

                                                      

23 Valor da soma das Notas de Empenho: 2017NE803660 de 21/08/2017 e 2017NE804417 de 
13/10/2017.  
24 Vide Nota Técnica nº 1031/2018/NAC1/PB/Regional/PB e demais documentos processo SEI: 
00190.101678/2018-56. 
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Outro exemplo, é o Contrato nº 461/2017, Contorno Rodoviário de Serra na BR-101/ES 
(variante do Mestre Álvaro), no qual foram empenhados R$ 100.441.463,00, Notas de 
Empeno 2016NE804229 e 2016NE804231, em 30/12/2016, mais de 30% da obra. 
Porém, até a setembro/2018, a obra nem se quer havia sido iniciada. Frisa-se que esse 
procedimento de se empenhar significativas quantias ao final do ano para “não perder 
o orçamento” é prática corrente e está intimamente ligada ao elevado estoque de restos 
a pagar, especialmente no PAC. Tais valores permanecem inscritos em restos a pagar e 
podem vir a ser cancelados conforme Decreto nº 9.428/2018. 

Um quarto exemplo seria as obras de adequação de capacidade (duplicação, 
implantação e pavimentação de vias laterais, recuperação/reforço/alargamento de 
OEA's) e de reabilitação com melhorias para segurança da rodovia BR-135/MA, Contrato 
nº 387/2017, para as quais já foram empenhados R$ 84,6 milhões (74% das obras), 
porém a obra vem performando bem aquém do previsto, sendo medido apenas R$ 3,5 
milhões (3% do contrato), quando o valor planejado para agosto/2018 seria a medição 
acumulada de R$ 75,6 milhões. 

Assim resta evidente que o DNIT tem concentrado recursos em alguns contratos que 
não vem performando adequadamente, poder-se-ia citar outros exemplos como o do 
Viaduto do Gancho e duplicação ao acesso ao Porto de Pecém BR-222/CE25. 

Vale destacar que está situação não é exclusiva do DNIT, também no MCidades pode se 
observar elevados valores empenhados a longa data para algumas obras com pouca 
execução, por exemplo o Termo de Compromisso nº 0292891-31, para a qual havia sido 
empenhado quase 100% do repasse federal até 2015, R$ 64.344.711,42, para um 
empreendimento que em agosto/2018 ainda estaria com 22,65% da obra executada.  

Outro exemplo seria o Contrato de Repasse nº 0351049-89, Canal do Mangue no RJ, 
para o qual foram empenhados R$ 85 milhões, 60% do contrato de repasse, 
anteriormente a dezembro/2014, porém a obra se encontra paralisada desde 2013, com 
execução física de apenas 14,68%. De fato, via de regra a execução orçamentária via 
instrumentos de transferência tende ser ainda mais morosa que nas obras contratadas 
diretamente pela União. 

Apesar de ser, aparentemente, salutar começar uma obra com a maioria dos créditos 
orçamentários já garantidos, o fato é que tal prática está intimamente ligada ao excesso 
de valores inscritos a restos a pagar, item a ser tratado em ponto específico deste 
relatório. Ademais, diante de um significativo número de obras paralisadas, ou com 
ritmo lento devido à pouca disponibilidade de recursos, evidência a necessidade melhor 
gestão dos escassos recursos disponíveis. 

 

ALOCAÇAO DE RECURSOS EM EMPREENDIMENTOS COM POUCA 
MATURIDADE 

O Congresso Nacional tem a última palavra no que tange ao orçamento público federal, 
ou seja, na fixação das despesas e na previsão da receita do Governo Federal. Decisão 

                                                      

25 Processo 00190.109062/2018-23 e 00190.11070/2018-33, respectivamente. 
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dessa magnitude deve estar alicerçada em um conjunto sólido e diversificado de dados 
e informações. 

No que diz respeito ao orçamento de investimento em infraestrutura, é fundamental a 
existência uma ampla variedade de estudos e projetos cujas informações estejam 
adequadamente estruturadas e divulgadas de maneira a permitir ao parlamento 
compatibilizar os interesses mais urgentes da população (deputados) e dos Estados 
Federados (senadores) a um planejamento setorial tecnicamente estruturado. 

Há alguns indícios de que a troca de informações entres as áreas técnicas do Executivo 
Federal e o Congresso Nacional não esteja acontecendo da maneira que deveria. A 
análise das ações em infraestrutura de transportes, hídrica e de prevenção de desastres 
indicou a existência de ações para as quais o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, 
elaborado pelo Poder Executivo, não previa quaisquer dotações. Todavia, essas ações 
foram contempladas com créditos na Lei Orçamentária Anual - LOA, ou seja, foram 
incluídos pelo Congresso Nacional. 

Nos casos analisados, foi possível observar que muito pouco dessas dotações são 
empenhadas e liquidadas, conforme se depreende dos orçamentos dos Ministérios dos 
Transportes e Integração nacional entre os anos de 2012 e 2018. 

Gráfico 11 – Ações sem Previsão de Recursos no PLOA e Dotados na LOA - MTPA 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SIOP/MPDG. 
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Gráfico 12 - Ações sem Previsão de Recursos no PLOA e Dotados na LOA - MI 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SIOP/MPDG. 

Pode-se, também, visualizar o problema por meio do Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento - SIOP, no qual constam obras que receberam dotação na 
LOA por anos consecutivos, porém para as quais não há registro de empenhado. Cita-se 
como exemplo a ação orçamentária 7T95 – Construção de Contorno Rodoviário em Rio 
Verde - na BR-060/GO, que teve recursos previsto em todas as LOAs desde 2013, porém 
nenhum valor foi empenhado até a presente data, executadas pelo Ministérios dos 
Transportes. Na seara do Ministério da Integração, observa-se a existência de ações 
“genéricas” de obras em infraestrutura hídrica (barragens, canais, adutoras) e 
prevenção a desastres da Defesa Civil sem emprenho ao longo dos anos 2012 a 2018 
(ainda em andamento), referentes a uma dotação de R$ 447 milhões. 

 



 

 
 

Quadro 11 - Ações de infraestrutura LOAs sem empenho– Ministério da Integração Nacional 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SIOP/MPDG 

 

Quadro 12 - Ações de infraestrutura LOAs sem empenho – Ministério dos Transportes 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SIOP/MPDG 

 

Ano Ação Projeto de Lei Dotação Inicial Dotação Atual Empenhado

2013 7T95 - Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Rio Verde - na BR-060 - no Estado de Goiás 0 9.000.000 9.000.000 0

2014 7T95 - Construção de Contorno Rodoviário em Rio Verde - na BR-060/GO 0 9.000.000 9.000.000 0

2015 7T95 - Construção de Contorno Rodoviário em Rio Verde - na BR-060/GO 0 15.000.000 15.000.000 0

2016 7T95 - Construção de Contorno Rodoviário em Rio Verde - na BR-060/GO 0 8.246.985 0 0

2017 7T95 - Construção de Contorno Rodoviário em Rio Verde - na BR-060/GO 0 13.000.000 927.542 0

2018 7T95 - Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Rio Rio Verde - na BR-060 0 9.706.000 2.593.249 0

Ano Ação Projeto de Lei Dotação Inicial Empenhado

2012 2E50 - Estudos para Desenvolvimento do Plano de Irrigação Pública do Semiárido Brasileiro 0 5.557.104 0

2012 5934 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha - No Estado do Ceará0 1.000.000 0

2012 5980 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha - No Estado da Paríba0 1.000.000 0

2012 7014 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açu com 5.168 ha - No Estado do Rio Grande do Norte0 1.000.000 0

2014 14LJ - Fortalecimento das Instituições de Defesa Civil e de Corpos de Bombeiros para Grandes Eventos0 12.000.000 0

2014 109J - Construção de Adutoras 0 12.000.000 0

2015 14LJ - Fortalecimento das Instituições de Defesa Civil e de Corpos de Bombeiros para Grandes Eventos0 1.000.000 0

2015 127A - Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial 0 32.850.000 0

2015 109I - Construção de Açudes 0 2.800.000 0

2016 127A - Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial 0 350.000 0

2016 7W51 - Implantação de Infraestrutura Hídrica do Sistema Metropolitano do Recife na Região Metropolitana do Recife0 150.000.000 0

2016 109J - Construção de Adutoras 0 16.732.660 0

2017 7X29 - Construção da Adutora do Sertão - No Estado do Piauí 0 30.388.000 0

2018 10BC - Implantação de Projetos de Irrigação 0 18.800.000 0

2018 7X91 - Construção da 1ª Etapa (Fase I) do Canal do Xingó 0 101.000.000 0

2018 15DX - Construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó na Região Nordeste 0 29.492.669 0

2018 109H - Construção de Barragens 0 283.511.494 0

2018 109I - Construção de Açudes 0 1.000.000 0

2018 109J - Construção de Adutoras 0 13.146.004 0

446.950.167,00                  -                                  



 

 
 

Tal fato se deve, especialmente, à necessidade de amadurecimento dos projetos de 
infraestrutura que precisam vencer uma série de etapas até que se inicie as obras, quais 
sejam: programa de necessidades, estudos de viabilidade técnica e ambiental, 
licenciamento ambiental, anteprojetos, projeto básico, projeto executivo e licitações. 
Logo, dificilmente, um empreendimento, ainda que relevante, que não esteja em fase 
final de projeto terá suas obras contratadas naquele ano e, consequentemente, não 
demandará recursos orçamentários significativos no exercício. Assim, alocar escassos 
recursos orçamentários em empreendimentos ainda em estágio embrionário é pouco 
eficaz. 

Para ilustrar essa situação a Equipe de Auditoria questionou o DNIT a respeito do estágio 
de 1426 empreendimentos para os quais as ações não estavam previstas no PLOA/2018, 
mas que receberam recursos na LOA/2018, em montante superior a R$ 621 milhões. 
Desses empreendimentos 7 não têm qualquer chance de execução no presente 
exercício, pois não têm sequer EVTEA, compondo R$ 376 milhões. Outros 5 estão ainda 
na fase de projeto com chance pequena de necessitarem recursos orçamentários no 
presente exercício, R$ 164,5 milhões. E apenas 1 se encontra com a fase de licitação 
encerrada e a obra, provavelmente, será iniciada esse ano, no montante de R$ 40 
milhões. 

Neste sentido há que se recordar que o TCU já sugeriu ao Legislativo no Acórdão nº 
1.188/2007 – Plenário: 

9.5. sugerir ao Congresso Nacional que: 

(...)  

9.5.1.5. inclusão de obras novas condicionada à existência de recursos suficientes, de 
modo a não prejudicar o adequado andamento dos projetos já inseridos na Carteira; 

Considerando a edição da Emenda Constitucional Nº 95 e, mais que ela, a forte restrição 
fiscal a que as contas públicas federais estão submetidas, é especialmente importante 
que os restritos créditos orçamentários disponíveis para investimento em infraestrutura 
sejam alocados em projetos bem planejados e sem embaraços operacionais de modo 
que tenham potencial para performar em valores compatíveis com os recursos 
disponibilizados. 

Nesse sentido, merece nota a Resolução Nº4/2018 do CGPAC, por meio da qual a 
seleção de empreendimentos prioritários de infraestrutura para execução considerará 
as fases dos empreendimentos. A clareza e publicidade do estágio de cada projeto 
constante das carteiras das pastas ministeriais é uma excelente ferramenta para o 
Congresso e fundamental para o controle social sobre a alocação dos investimentos em 
infraestrutura. 
 

ELEVADO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR 

Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de 
dezembro. O conceito de restos a pagar relaciona-se aos estágios da despesa pública, 
representados pelo empenho, liquidação e pagamento. Quando o pagamento deixa de 
ser efetuado no exercício do empenho, procede-se, então, à inscrição em restos a pagar. 

                                                      
26 O DNIT não prestou informações sobre uma das ações questionadas. 
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Estes, no momento da inscrição, são classificados em dois tipos, processados e não 
processados27. 

Um elevado estoque de restos a pagar, por ser um risco ao cumprimento da meta fiscal, 
eleva as necessidades de contingenciamentos agravando a restrição 
financeiro/orçamentária atualmente observada. 

Ademais, um elevado estoque de RAP é um dificultador da gestão financeira dos órgãos, 
pois tais créditos competem por recursos financeiros com as despesas do exercício, de 
modo que não há garantias de que os recursos financeiros do exercício sejam 
canalizados para as obras tidas por prioritárias na lei orçamentária do ano.  

Assim, uma necessidade que se impõe seria o cancelamento daquelas despesas inscritas 
em restos a pagar, especialmente aqueles inscritos como não processados e com baixa 
probabilidade de execução nos próximos exercícios. Nesse sentido o TCU assim se 
manifestou no Acórdão nº 1.406/2018 – TCU/Plenário: 

De fato, considerando a situação posta, é preciso um esforço coordenado pela SDI para 
verificar a probabilidade de execução dos restos a pagar inscritos por 
empreendimento/contrato no curto prazo e o cancelamento daqueles com baixa 
probabilidade de execução.  

 

DOS RESTOS – RECORTE INFRAESTRUTURA 

Primeiramente há que se observar que os investimentos representam um grupo 
relevante para explicar a composição do estoque de RAP. Os restos a pagar de 
investimentos totalizam R$ 66 bilhões em 2018, o que representa 43% do estoque total 
inscrito de R$ 155 bilhões. Esse comportamento é justificado pela própria dinâmica de 
execução das despesas de investimento público em obras e serviços, com caráter 
plurianual e longo prazo de maturação28. 

Ademais, a regra geral estabelecida no Decreto nº 93.872/1986 é de que o prazo de 
validade dos restos a pagar não processados seria de 30 de junho do segundo ano 
subsequente ao de sua inscrição, quando, então, seriam bloqueados. Caso as Unidades 
Gestoras Executoras não apresentem razão para o desbloqueio, a Secretaria do Tesouro 
Nacional realizaria o cancelamento do RAP até 31 de dezembro daquele ano. 

No entanto, o Decreto nº 7.654/2011 excepcionalizou essa regra nos casos de RAP que:  

a) se refiram às despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da União ou 
mediante transferência ou descentralização aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com execução iniciado até o limite da data de validade;  

                                                      

27 Os restos a pagar processados se referem a despesas empenhadas e liquidadas que ainda não foram 

pagas no exercício. Já os restos a pagar não processados se referem a despesas empenhadas, mas ainda 
não liquidadas, e consequentemente não pagas até o final do exercício. 

 
28 Dados do relatório de Restos a Pagar 2018 da STN. 
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b) sejam relativos às despesas do Programa de Aceleração do Crescimento, do 
Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação financiadas com recursos de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.  

Assim, as duas principais formas de investimentos em infraestrutura, quais sejam, 
transferências voluntárias e o PAC estariam excepicionalizadas, ao menos em parte, da 
regra geral de validade por dois anos. O que explicaria o elevando valor de RAP em 
investimentos hoje. 

Vale frisar que, em janeiro/2018, dos R$ 66 bilhões do estoque de RAP de Investimentos 
R$ 28,8 bilhões eram da carteira do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 
Ainda é possível observar que do estoque de RAP de investimentos inscritos/reinscritos 
em 2018, apenas 41,5% se referem a restos a pagar empenhados no exercício de 2017, 
enquanto 58,5% se refere a restos a pagar empenhados em anos anteriores. 

 

Gráfico 13 – Estoque de Restos a Pagar de Investimentos por Ano de Empenho - % do Total 

 

 

Fonte: Relatório de Restos a Pagar 2018 da STN 

 

Assim, com o intuito de reduzir o estoque de restos a pagar o Decreto nº 9.428/2018 
retirou as exceções de validade dos RAP do PAC e das transferências. No quadro a seguir 
é sintetizado as regras para cancelamento de restos a pagar prevista no novo decreto. 
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Ilustração 8 – Novas Regras de Cancelamento de Restos a Pagar – Decreto 9.428/201829 

 

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria 

 

Frisa-se que apesar de salutar esse procedimento de cancelamento dos RAP do PAC 
pode impactar negativamente no andamento de alguns empreendimentos específicos 
que hoje estão em execução. 

Neste diapasão, o MCidades expediu Ofício Circular nº 7/2018/DRPS/SNSA-MCIDADES, 
de 20 de agosto de 2018, listando diversos termos de compromisso com saldos de restos 
a pagar reinscritos em 2016 que terão seus RAP cancelados em dezembro de 2019 caso 
não sejam liquidados. Vale observar que, o valor que pode vir a ser cancelado de RPNP 
inscrito em 2016 e em 2017 da SNSA com a alteração da sistemática supracitada pode 
ser da ordem de R$ 1,7 bilhões. Tal montante é quase o dobro do orçamento disponível 
no ano de 2018 para as ações da SNSA. 

O exemplo deve ser seguido pelas demais pastas com altos estoques de restos a pagar. 
Todavia, destaque-se que o cancelamento de restos a pagar sem o adequado 
tratamento dos compromissos assumidos contratualmente poderá, inclusive, em 
determinados casos, implicar na constituição de “Despesas de Exercícios Anteriores”.  

                                                      

29 Decreto 9.428/2018 – Cancelamento dos restos a pagar não processados - exceto 
Saúde e emenda individual impositiva com empenhos emitidos partir do exercício 
financeiro de 2016. 
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DA REALIZAÇÃO DE EMPENHOS EM MONTANTE SUPERIOR AO 
PLANEJAMENTO ANUAL ELEVANDO O ESTOQUE DE RESTOS A 
PAGAR INSCRITOS À LONGA DATA 

A elevada inscrição de restos a pagar nos investimentos em infraestrutura, está 
relacionada à necessidade dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento de imporem 
limites aos empenhos e pagamentos de despesas discricionárias no início de cada ano 
para garantir o atingimento das metas de superávit primário e às exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) referentes à programação orçamentária e financeira. 

Na medida em que as receitas correspondem ou superam as estimativas iniciais e as 
projeções de arrecadação são atualizadas, criam-se condições para uma relativa 
flexibilização dos limites anteriormente impostos, mas isso só costuma ocorrer no 
segundo semestre, o que afeta o ritmo de execução dos investimentos. 

Essa situação fática está relacionada com o procedimento usual de se empenhar 
substanciais valores no final de cada ano para determinados empreendimentos, sob a 
alegação de evitar a perda de recursos. Especificamente para as transferências 
voluntárias os dados SICONV demonstram de forma bastante nítida a denominada 
“dezembrada”, mês no qual se concentram a celebração dos convênios e contratos de 
repasse e seus empenhos. Sendo evidente que a maior parte destes recursos 
empenhados ao final do exercício não serão dispendidos no mesmo exercício. 



 

 
 

 
Gráfico 14 – Pico de Celebração de Instrumentos - DEZEMBRADA 

 

Fonte: Elaborado pela equipe a partir de dados do SICONV



 

 
 

Tal situação explica em parte os elevados saldos de RAP de ministérios que trabalham 
com transferências voluntárias como MCidades e Integração Nacional, além do já citado 
dispositivo do Decreto nº 7.654/2011 que excepcionalizou a vigência dos RAPs para as 
transferências. 

Quadro 13 – Restos a Pagar por Ano de Inscrição 

 

Fonte: Resultado do Tesouro Nacional agosto/2018, fl. 17. 

Cabe observar que 35% do estoque de RAP vigente em agosto de 2018 foram inscritos 
há mais de 3 exercícios e sua execução é incerta, uma vez que não necessariamente o 
fornecimento dos bens/prestação de serviços teve início. 

Cita-se como exemplo o empreendimento MCID.01859 - Drenagem Urbana - Rio de 
Janeiro/RJ - Bacia do Canal do Mangue, obra iniciada em 2012 com apenas 14,68% de 
execução física e paralisada desde o ano 201330, e com R$ 52.677.324,00 inscritos em 
RAP. Os valores foram inscritos como RAP nos anos de 2012, 2013 e 2014. 

Gráfico 15 – Valor RAP/ANO  de Inscrição – Canal do Mangue/RJ 

 

Fonte: SISPAC 

 

                                                      

30 Última liberação de recursos julho/2013, fonte SIAPF.  

2012

2013

2014

Total RAP inscrito Empreendimento (R$)=

24.262.188,34

13.403.648,61

15.011.487,05

52.677.324,00
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Destaca-se que empreendimentos paralisados a mais de 24 meses poderão ser retirados 
da carteira do PAC conforme previsto no art. 10 da já citada Resolução nº 04/2018 do 
Comitê Gestor do PAC. Tal procedimento visa priorizar os recursos para aqueles 
empreendimentos com maior probabilidade de execução. Contudo, apesar de 
necessário, implicará em menor chance de que o Canal do Mangue e de outras 
transferências em situação semelhante sejam retomados em curto e médio prazo, pois 
os recursos para essas obras deixaram de ser prioritários. Ou seja, ainda se reduzirá mais 
a probabilidade de conclusão desses empreendimentos. Logo, tais RAPs poderiam ser 
cancelados e/ou que se compatibilize as metas destas obras a menor disponibilidade de 
recursos. 

Também nas obras sob execução da própria União é possível observar movimento 
semelhante, por exemplo, a Duplicação da BR-230/PB entre Cabedelo (km 0) e Oitizeiro 
(km 28) recebeu empenho de R$ 149.750.000,00, Nota de Empenho 2016NE804188, em 
30 de dezembro de 2016. Valor integralmente inscrito em restos a pagar para o Contrato 
nº 919/2016. Frisa-se que esse valor só seria atingido, conforme cronograma da obra, 
em maio/2019, porém a obra se encontra atrasada devido a problemas de projeto31. 

 

Gráfico 16 - Duplicação da BR-230/PB entre Cabedelo (km 0) e Oitizeiro (km 28)  - Ex. Orçamentária 

 

Fonte: SUPRA - DNIT 

Vale destacar que mesmo com esse saldo expressivo de empenho, nos anos de 2017 e 
2018 foram destinados recursos adicionais para a obra na ordem de R$ 17 milhões, 
supostamente valores para desapropriações e supervisão da obra. 

Outro exemplo, é o Contrato nº 461/2017, Contorno Rodoviário de Serra na BR-101/ES 
(variante do Mestre Álvaro), no qual foram empenhados R$ 100.441.463,00, Notas de 
Empeno 2016NE804229 e 2016NE804231, em 30/12/2016, mais de 30% da obra. 
Porém, até a setembro/2018, a obra nem se quer havia sido iniciada. 

Um terceiro exemplo seria as obras de adequação de capacidade (duplicação, 
implantação e pavimentação de vias laterais, recuperação/reforço/alargamento de 
OEA's) e de reabilitação com melhorias para segurança da rodovia BR-135/MA, para as 

                                                      

31 Vide Nota Técnica nº 1031/2018/NAC1/PB/Regional/PB e demais documentos processo SEI: 
00190.101678/2018-56. 
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quais já foram empenhados R$ 84,6 milhões (74% das obras), porém a obra vem 
performando bem aquém do previsto sendo medido apenas R$ 3,5 milhões (3% do 
contrato), quando o valor planejado para agosto/2018 seria a medição acumulada de 
R$ 75,6 milhões. 

Repisa-se que esse procedimento de se empenhar significativas quantias ao final do ano 
para “não perder o orçamento” é prática corrente e está intimamente ligada à elevação 
dos estoques de restos a pagar (vide item “DAS OBRAS COM EXCESSO DE CRÉDITOS 
ORÇAMENTÁRIOS”). Frisa-se que apesar da alegação de que esses empenhos seriam 
para evitar a perda de recursos, cabe observar que essa prática estaria em desacordo 
com o Decreto nº 93.872/1986, que em seu artigo 27, disciplina: “as despesas relativas 
a contrato, convênios acordos ou ajustes de vigência plurianual serão empenhadas em 
cada exercício pela parte nele executada”. 

Corroborando o presente nesse decreto, o Manual Siafi estabelece: “a inscrição de 
valores em restos a pagar serão realizados pelos valores previstos nos respectivos 
contratos, considerando o cronograma da execução da obra ou serviço contratado”. 

Nesse sentido a SOF e a STN recomendaram, em Ofício Circular Conjunto nº 6/2017-MP, 
de 22 de dezembro de 2017, especificamente: 

 (...) aos SPOAs que orientem, no âmbito das suas competências, as respectivas 
unidades orçamentárias a empenharem as despesas pertinentes a contratos, 
convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, em cada exercício financeiro pela 
parte nele a ser executada, em atendimento aos normativos citados. (grifos nossos) 

No caso dos investimentos PAC e transferências voluntárias, a situação era agravada 
considerando que o procedimento de bloqueio e cancelamento de restos a pagar a 
estavam excepcionalizados desde o exercício de 201132. 

Assim a prática de se empenhar significativos valores nos contratos de infraestrutura 
sob a alegação de não “perder empenho” deve ser evitada, pois afronta o previsto no 
art. 27 do Decreto nº 93.872/1986, e implica no elevado estoque de restos a pagar. 

 

INSTRUMENTOS EXTINTOS, CANCELADOS, DISTRATADOS OU 
CONCLUÍDOS COM SALDO DE RESTOS A PAGAR 

Durante os trabalhos de auditoria foi possível observar a existência de saldos de RAP 
inscritos em Termos de Compromissos já encerrados, especificamente no âmbito da 
SNSA. 
Tal situação foi levada a conhecimento33 do MCidades que solicitou o cancelamento de 
saldo de RAP de R$ 4.887.543,81 conforme se depreende do Ofício nº 389/2018/SNSA-
MCIDADES e demais anexos ao Ofício nº 348/2018/AECI/GAB-MCIDADES-MCIDADES34. 

                                                      

32 Decreto nº 7.654/2011. 
33 Solicitação de Auditoria nº 201801352/14. 
34 Processo SEI: 00190.112731/2018. 
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Foi solicitada, ainda, informações relacionadas ao montante de RAP inscrito por 
instrumento de transferência de recursos ao ministério. Analisando as planilhas 
apresentadas e realizando o cruzamento de dados com os Sistemas SIAPF e SACI, 
encontrou-se diversos outros instrumentos extintos, cancelados, distratados ou 
concluídos (inclusive com prestações de contas aprovadas) que estariam com saldo de 
RAP inscritos. 
 
A exemplo, o Termo de Compromisso PT.NR.035272600 teve sua prestação de contas 
homologada em 27/12/2017, porém ainda teria um saldo excedente de empenho 
inscrito em RAP de pouco mais R$ 14 milhões, conforme informações prestadas anexas 
aos Ofícios nºs 348, 354 e 356/2018/AECI/GAB-MCIDADES-MCIDADES. 
 

Ilustração 9 – Instrumento com Prestação de Contas Aprovada e Saldo de Empenho 

 
Fonte: Sítio da Caixa35 

 
No cruzamento de dados identificou-se a existência de 326 instrumentos extintos, 
cancelados, distratados ou concluídos com saldo de RAP inscrito num montante de 
pouco mais de R$ 200 milhões, conforme tabela abaixo. 

 
Quadro 14 – Saldos de Restos a Pagar Passíveis de Cancelamento 

 
Fonte: Nota de Auditoria nº 201801352/002 (cruzamento SACI x Restos a Pagar) 

                                                      

35 Consulta realizada em 07/12/2018 - https://webp.caixa.gov.br/siurb/ao/pag/detalhe.asp 

Saldo de RAP passível 

de cancelamento

Quantidade de 

Instrumento

SPOA 23.502.146,00                     117

SNH 171.042.157,27                  200

SNSA 58.965,50                             5

SEMOB 6.002.284,23                       4

Totais 200.605.553,00                  326
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Foi então emitida Nota de Auditoria nº 201801352/002 para que os responsáveis do 
MCidades cancelassem tais saldos de empenho. Porém, é muito provável que situações 
semelhantes estejam se repetindo em outros órgãos da administração pública federal. 
Especialmente, em relação aos créditos do PAC e dos instrumentos de transferência que 
não estariam sendo cancelados automaticamente. 

Ademais, identificou-se uma relação de 2.273 propostas de pré-convênios inscritas no 
SICONV a longa data (anteriores a março/2016), mas que não foram assinados e 
publicados até 20/11/2018 e, portanto, não teriam mais validade, que, todavia, mantêm 
saldos de RAP inscritos em um montante de R$ 958.322.327,09, os quais deveriam, em 
tese, estarem cancelados36. Nesse, já durante os trabalhos, a CGU emitiu solicitações de 
auditoria ao MCidades e ao DNIT para que cancelassem parte dos RAPs inscritos nos pré-
convênios. 

Assim, apenas com cruzamentos de dados dos sistemas de acompanhamento de 
instrumentos de repasse foi possível identificar aproximadamente R$ 1,2 bilhões de 
valores inscritos em restos a pagar que poderiam ser cancelados. Diante deste quadro 
resta evidente a necessidade de um esforço dos Ministérios Setoriais, coordenado pela 
SDI, para identificar aqueles restos a pagar que deveriam estar cancelados, além de 
daqueles com baixa probabilidade de execução e que poderiam ser cancelados. 

 

E – NECESSIDADE DE REFORÇO DOS INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA E 
CONTROLE DA CARTEIRA DE OBRAS PRIORITÁRIAS 

As inovações introduzidas no processo de gestão de investimentos com o advento do 
“Brasil em Ação” e do “Plano de Aceleração do Crescimento – PAC” tiveram como pedra 
angular a criação no “centro de governo” de uma unidade para supervisionar e 
coordenar as ações do governo federal na consecução dos investimentos em 
infraestrutura eleitos como prioritários. 

O Decreto nº 6.025/2007, que instituiu o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 
também dispôs sobre a estrutura de gestão a ser aplicada à carteira de 
empreendimentos prioritários constantes do Programa de Aceleração do Crescimento. 

Segundo o decreto em comento, o Comitê Gestor do PAC - CGPAC, constituído pelos 
titulares do MPDG, MF e Casa Civil, é responsável pelo acompanhamento e supervisão 
do programa. Já o Grupo Executivo do CGPAC, vinculado ao CGPAC, tem por objetivo 
consolidar as ações, estabelecer metas e acompanhar os resultados de implementação 
e execução do PAC. Por fim, cabe à Secretaria do Programa de Aceleração do 
Crescimento exercer as atividades de Secretaria-Executiva do GEPAC. 

Atualmente, segundo disposto no Decreto nº 9.035/2017, a atividade de Secretaria-
Executiva do GEPAC é exercida pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura – 
SDI, a qual, dentre outras atribuições, cabe: 

• coordenar a definição de metas de investimentos em infraestrutura; 

                                                      

36 Relação de Convênios na Planilha “RAP que poderiam ser Cancelados de Pre-Convenios.xls” (DOC. SEI 
0950471). 
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• coordenar a execução, pelos órgãos setoriais, dos investimentos em 
infraestrutura sob responsabilidade da Secretaria; 

• apoiar a formulação, monitorar e avaliar políticas, planos e programas de 
investimentos em infraestrutura; 

• desenvolver estudos e propor melhorias para a implementação de programas e 
políticas públicas na área de infraestrutura, em articulação com os órgãos 
setoriais; e 

• avaliar e propor medidas institucionais e regulatórias para a promoção de 
projetos de infraestrutura. 

O papel atual da SDI (antiga SEPAC) é fundamental para o aprimoramento das 
medidas de planejamento dos investimentos de longo prazo. O PAC trouxe uma série 
de inovações de ordem institucional, normativa, orçamentária, as quais foram 
concebidas e efetivadas para conferir escala e celeridade aos empreendimentos 
prioritários do programa. Daí não ser errado dizer que o PAC tenha sido também um 
programa de aceleração da atuação estatal, a partir do significado que teve para as 
dimensões e funções do planejamento governamental e da gestão cotidiana de 
políticas públicas, em especial nas áreas abrangidas pelo programa. 

 

DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CUSTOS DOS 
EMPREENDIMENTOS (SISTEMAS OFICIAIS, LDO, LOA) 

Em que pesem os aprimoramentos realizados, foram identificadas diversas 
oportunidades de melhoria relacionadas as informações disponíveis. Um primeiro 
problema diz respeito a existência de uma falta de uniformidade das informações 
relacionadas aos investimentos em infraestrutura. 

Nas leis orçamentárias as obras, ou conjunto delas, são tratadas como ações 
orçamentárias. Por sua vez, o controle da execução realizada pela SDI no PAC é realizado 
sobre uma carteira de empreendimentos. Já os órgãos executores gerenciam o 
andamento de contratos e instrumentos de transferência voluntária de recursos 
(convênios, termos de compromisso, financiamentos, etc.), um empreendimento pode 
possuir diversos contratos. 

Quando se compara as informações relacionadas aos custos dos investimentos nestas 
fontes de informação encontramos divergências e inconsistências. Sendo certo, que as 
informações mais fidedignas seriam as dos sistemas de controle de contratos das 
unidades que executam as obras. E pela comparação dos valores constantes do SISPAC 
com aqueles constantes dos sistemas dos órgãos, há evidências de incongruência de 
alguns dos valores registrados no SISPAC. 

Por exemplo, o empreendimento MT.01120 - BR-163/PR - Adequação Entr. BR-277 
Cascavel – Marmelândia tem o valor previsto de R$ 435,2 milhões, porém apenas o 
Contrato nº 836/2014 de construção da obra tem o valor de R$ 666,5 milhões, ou seja, 
sobre esse valor ainda precisam ser adicionados os custos de supervisão, eventuais 
custos com meio ambiente e desapropriações, indicando que o valor constante no 
SISPAC deva estar subavaliado. 
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De outro lado observou-se que os valores do SISPAC são, em geral, um pouco superiores 
aos valores dos Contratos do Repasse registrados no SIAPF para os contratos do 
MCidades. 

Quadro 15 – Valores dos Empreendimentos – SISPAC X SIAPF 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do SISPAC/MPDG. 

Também em relação as obras do MI há algumas divergências, por exemplo, o 
empreendimento MI.00033 - Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia ‐ Fase B, tem 
o custo previsto no SISPAC de R$ 90.720.000,00, enquanto que seu custo segundo o MI 
seria de R$192.024.835,05, soma dos valores do Convênio nº 024/1997 e do Termo de 
Compromisso nº 251/2011. 

Mesmo para a maior obra do MI há divergência visto que no registro do MI Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional ‐ Eixo Norte ‐ 
Trechos I e II, teria o custo de R$ 7,42 bilhões, enquanto no SISPAC o valor do 
empreendimento MI.00023 seria de R$ 6,67 bilhões. 

Abre-se um parêntese para esclarecer que os valores dos empreendimentos no SIAPAC 
são revisados por consulta periódica da SDI aos órgãos, ou quando um órgão necessita 
que o limite de empenho seja ampliado. Ou seja, o SISPAC não coleta diretamente as 
informações dos sistemas de acompanhamento de obras e contratos dos órgãos 
jurisdicionados, o que gera a diferença. Sendo certo que, para melhor tomada de 
decisão, a fidedignidade das informações e sua tempestividade são elementos 
essenciais. 

Também há divergência entre as informações constantes do sistema que controla a 
parte orçamentária do PAC - SISPAC e os anexos da PLOA-2019, como para o 
empreendimento da integração das bacias hidrográficas do estado do Ceará – Cinturão 
das Águas do Ceará – Trecho 1 com 149,82 km de extensão ao custo total previsto de R$ 
1,1 bilhão conforme indica Anexo ao PLOA37, mas que, consoante SISPAC, os custos 
totais para execução desse empreendimento já passariam de R$ 1,7 bilhão, ou seja, uma 
diferença de mais de R$ 600 milhões. 

Outro exemplo, seria a duplicação da BR-381/MG entre Governador Valadares e Belo 
Horizonte (entroncamento com a MG-020) tem custo total previsto de R$ 4,7 bilhões no 

                                                      

37 Ação Governamental 7L29 – Integração das Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará – Cinturão das 

Águas do Ceará – Trecho 1 com 149,82 Km 

Código Empreendimento Valor OGU SISPAC

Contrato de 

Repasse Valor Repasse 

MCID.01869
Drenagem Urbana - São Paulo/SP - bacia do Córrego Ponte 

Baixa
329.534.563,00 0351052-46 326.270.458,54

MCID.02697 Esgotamento Sanitário - Belém/PA - APA Utinga 147.923.500,00 0421112-51 146.457.524,55

MCID.02561 Esgotamento Sanitário - Boa Vista/RR - 4ª Etapa 157.343.706,00 0408688-42 155.784.460,91

MCID.02577
Esgotamento Sanitário - Estância Velha/RS - Sede 

Municipal
72.131.141,00 0408706-67 45.690.814,03

MCID.02949 Corredor de Ônibus - Palmas/TO - BRT Palmas 229.857.200,00 0444024-63 227.580.000,00

MCID.03023
Esgotamento Sanitário - Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário - Eunápolis/BA
148.420.061,00 0442748-79 146.949.170,05
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Anexo ao PLOA38, porém no SISPAC tal ação orçamentária,“MT.00719 - BR-381/MG - 
Duplicação - Gov. Valadares - Belo Horizonte”, possuiria o custo de R$ 3.422.500.000,00, 
ou seja, uma diferença de quase R$ 1,2 bilhão. 

Há que se observar, a inconsistência de diversas informações constantes do item “XXXII 
– demonstrativo, por UO e projeto orçamentário, contendo o custo total previsto, a 
execução de 2017, o programado para 2018, o orçado para 2019 e as projeções para 
2020 e 2021”, Volume IV, PLOA-2019, exigido pelo Anexo II da LDO-2019, visto que há 
vários empreendimentos sem previsão de custo total (custo total igual a zero) ao mesmo 
tempo em que indicam alguma execução no exercício de 2017 e (ou) alguma 
programação para o exercício de 2018 e (ou) alguma dotação para o orçamento de 2019, 
conforme recorte abaixo: 

 

 

Fonte: PLOA/2019. 

Há ainda outros casos em que se verificam, incongruências na proposta do orçamento 
federal de 2019, como indica recorte abaixo do Anexo do PLOA, informações 
complementares, Volume IV. Nesse caso, há coerência entre os valores de custo total 
previsto, orçado 2019 e as projeções para os exercícios de 2020 e 2021 no caso da ação 

                                                      

38 Ação orçamentária 10IX – Adequação de Trecho Rodoviário – Entroncamento BR-116/259/451 

(Governador Valadares) – Entroncamento MG-020 – BR-381/MG. 
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15R2 – Implantação do Novo Campus do Instituto Nacional de Matemática Pura e 
Aplicada por Organização Social (Lei nº 9.637/1998). Por outro lado, não se observa essa 
mesma coerência nas duas ações seguintes do Ministério da Educação, quais sejam: 
Ação 15R3 – Apoio à Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior e a Ação 
15R4 – Apoio à Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, em que o valor do custo total previsto é o mesmo que o orçado para 2019, 
ou seja, o custo total previsto é irreal, pois não considera as projeções para os exercícios 
de 2020 e 2021. 

Ilustração 10 - Incongruências na Proposta do Orçamento Federal de 2019 

 

Fonte: PLOA/2019, informações complementares, Volume IV. 

Tais inconsistências, incongruências e divergências de informações relacionadas aos 
investimentos em infraestrutura reforçam a necessidade da criação do “Cadastro Geral 
de Obras Federais”, conforme consignado no achado “Insuficiência dos instrumentos de 
transparência e accountability” deste relatório. 

 

INOBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES DO CGPAC POR PARTE DOS 
MINISTÉRIOS SETORIAIS 

FNDE/MEC 

Segundo relatado à CGU, por meio do Ofício nº 81901/2018-MP de 14/09/2018: 

2. Em 31 de outubro de 2017, por meio da Resolução nº 3, art. 3º, o Comitê Gestor do 
PAC – CGPAC orientou os Ministérios Setoriais que novas obras fossem iniciadas 
apenas após a destinação de recursos orçamentários adequados para a conclusão 
daquelas em andamento, exceto em casos justificados. 

3. Em 21 de dezembro de 2017, por meio da Resolução nº 4, o CGPAC orientou 
especialmente o MEC sobre a necessidade de cancelamento de empreendimentos não 
iniciados. 

4. Em 22 de dezembro de 2017, esta Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura – 
SDI, no exercício de sua atribuição de secretaria executiva do GEPAC – Grupo Executivo 
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do PAC, comunicou ao MEC, por meio do Ofício nº 104250/2017-MP (SEI 5179454), 
sobre a necessidade de se preservarem obras já iniciadas, cancelando 
empreendimentos ainda não iniciados. 

5. Em 1º fevereiro de 2018, por meio do Ofício nº 6457/2018-MP (SEI 5406859), esta SDI 
mais uma vez recomendou ao MEC que promovesse a adequação de sua carteira PAC, 
listando individualmente termos de compromisso referentes a 1.262 creches e pré-
escolas e 1.011 quadras, que se encontravam em fase preparatória para licitação, e 
que portanto deveriam ser cancelados, de forma a priorizar a continuidade e a 
conclusão de empreendimentos já iniciados. 

6  Em 2 de maio de 2018, o Comitê Gestor do PA C – CGPAC aprovou os valores para 
cada ministério para o período 2019-2022, definindo em R$ 1.955 milhões o limite 
financeiro do MEC para o quadriênio. Esse montante deveria ser suficiente para cobrir 
todos os empreendimentos com obras iniciadas, sem resíduo pós-2022. 

7. Contudo, se forem executados empreendimentos não iniciados, o saldo adicional a 
pagar pós-2022 seria da ordem de R$ 6.362 milhões para creches e R$ 2.501 milhões 
para quadras. Projetando-se para o pós-2022 o saldo disponível em 2019-2022, a 
carteira não iniciada do MEC demandaria cerca de 20 anos para ser concluída. Assim, de 
forma a prevenir que obras sejam paralisadas, deterioradas ou abandonadas por falta 
de recursos, considera-se inoportuno o início de obras novas, conforme as orientações 
do CGPAC, GEPAC e SDI. 

8. A despeito dessas providências, por ocasião do balanço do PAC da data de referência 
de 30 de junho de 2018, detectou-se que 150 creches e 106 quadras foram iniciadas. 
Com o intuito de não deixar esses 256 empreendimentos sem cobertura orçamentária 
e financeira já a partir de 31/12/2018, o GEPAC autorizou que eles fossem inseridos na 
carteira 2019-2022, gerando como consequência uma expectativa de saldo devedor a 
pagar pós-2022. 

9. Em razão do ocorrido, o GEPAC decidiu, em ata da reunião de 13 de agosto de 2018, 
reiterar a orientação ao MEC sobre a necessidade de cancelamento de 
empreendimentos ainda não iniciados, por não haver perspectiva de espaço fiscal para 
o período 2019-2022 para a execução dos mesmos, além de determinar a esta SDI que 
comunique a essa Controladoria Geral da União sobre as ações realizadas pelo MEC após 
a publicação da Resolução nº 4, de 2017.(Grifos nosso) 

Ciente do ocorrido, a equipe de auditoria, em consulta ao SIMEC – Obras 2.0 (19 de 
outubro de 2018), constatando que, a despeito das orientações, teriam sido iniciadas a 
execução de 137 obras (84 creches e 53 quadras). Nessa mesma consulta, observou-se 
ainda o cancelamento de 405 obras (261 creches e 144 quadras). 

Posteriormente, por meio do Ofício nº 38847, o FNDE informou esta CGU do 
cancelamento de 3.102 obras das 3.209 indicadas para cancelamento pelo MPDG, das 
quais 1.482 são creches e 1.620 são quadras. 

 

DNIT 

Neste diapasão cabe relatar que durante os trabalhos de auditoria essa equipe se 
deparou com o lançamento do Edital nº 215/2018 para pavimentação de 60 km da BR-
135/MG, entre Manga e Itacarambi, na modalidade de RDC integrada, na forma 
eletrônica, com abertura da proposta marcada para 29/10/2018. O valor da contratação 
estava estimado em R$ 139.576.882,22 e a vigência do contrato em 990 dias. 

Como a LOA de 2018 e suas alterações, a Funcional Programática: 
26.782.2087.10IW.0031 - Construção de Trecho Rodoviário – Itacarambi - Divisa MG/BA 
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- na BR-135/MG - no Estado de Minas Gerais só dispunha de R$ 855.137,00 de dotação, 
menos de 0,61% do valor estimado do edital, quantia insuficiente para remunerar se 
quer o projeto básico, e ao PLOA 2019 não prevê qualquer recurso para esta ação 
orçamentária. Diante de tais circunstâncias, além de outros motivos elencados na Nota 
de Auditoria nº: 201801352/001, de 16 de outubro de 2018, essa equipe recomendou 
que o DNIT suspendesse o certame até que houvesse recursos suficientes, ao menos, à 
conclusão de etapa útil do empreendimento. A diretoria da Autarquia, atendeu a 
recomendação cancelando o certame e expediu determinação as demais áreas do DNIT 
que não realizassem novas licitações sem a garantia de recursos orçamentários39. 

Vale observar ainda que o DNIT também cancelou por recomendação desta CGU o Edital 
RDCi nº 338/2018-16 cujo objeto era a construção da interseção em dois níveis na 
Rodovia BR-470/SC, em Pouso Redondo/SC. Porém, neste caso, por prever a utilização 
para obra de construção de recursos da manutenção que seriam prioritários para a 
Autarquia, conforme Instrução de Serviço N.º 06, de 23 de março de 2012. 

 

DESCUMPRIMENTOS DA PRIORIZAÇÃO ESTABELECIDA POR 
MEIO DO PROGRAMA AVANÇAR – CASO DE OBRAS 
RODOVIÁRIAS 

Um dos mais recentes instrumentos de priorização estabelecido pelo Governo Federal 
foi o programa denominado “Agora é Avançar”, que veio priorizar obras, ou etapas de 
obras, relevantes que poderiam ser entregues até o final de 2018. O programa foi 
instituído por meio da Portaria Nº 442, de 13 de dezembro de 2017. 

No sítio do programa, em 05/12/2018, encontrava-se registrado que até o dia 
30/09/2018, data do último levantamento realizado junto aos ministérios executores, o 
Avançar tinha concluído 36,5% do total de projetos previstos, e que 98,2% estavam em 
andamento. Considerando o caráter de priorização assumido pelo governo, e o curto 
horizonte temporal do planejamento, esperava-se que fosse atingida a quase totalidade 
das metas dentro do prazo previsto, que é o final do ano de 2018. Todavia, os dados 
divulgados até agosto de 2018 indicam que o percentual de conclusão das obras poderá 
ficar bem abaixo do esperado. 

Alguns achados de auditoria podem vir a explicar a problemática real que permeia a 
execução das obras do programa. Cita-se como exemplo o caso da duplicação da rodovia 
BR-116/BA, cujo valor total do empreendimento seria de R$ 1,4 bilhão. Os recursos para 
as obras estão previstos na ação orçamentária 13X7 - Adequação de Trecho Rodoviário 
- Divisa PE/BA (Ibó) - Feira de Santana - na BR-116/BA. Como as obras ainda não tinham 
sido iniciadas à época do lançamento do programa AVANÇAR, o programa priorizou, 
corretamente, diga-se, o segmento entre Santanópolis e Feira de Santana, Lote 06 
(Contrato nº 879/2014), que concentra o maior trafego, por ser coincidente com a BA-
324, e número de acidentes deste trecho da rodovia. 

 

                                                      

39 Vide Processo SEI:00190.106782/2018-37 
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Quadro 16 - Acidentes DATATRAN – 2017 – lotes da duplicação da BR-116/BA. 

 

Fonte: DATATRAN/PRF. 

Porém o DNIT acabou, na prática, destinando a maioria dos recursos ao segmento entre 
Santanópolis e Serrinha, km 334,23 ao 387,41, Lote 05, Contrato nº 878/2014, menos 
crítico do que aquele eleito como prioritário no Avançar. Supostamente por dificuldades 
com a contratada, algumas interferências com concessionárias e dificuldades de aprovar 
o projeto executivo40. 

Assim, um segmento mais crítico, com a taxa de severidade/km quatro vezes maior e, 
portanto, seria a prioridade no planejamento para 2018 é deixado em segundo plano, 
por outro menos crítico. 

Também na Bahia pode se relatar o ocorrido no empreendimento de duplicação da BR-
101/BA, no qual, o programa Avançar priorizou as entregas nos Lotes 01 e 04, porém o 
DNIT acabou por destinar os empenhos para os Lotes 01 e 02, sob a seguinte alegação41: 

A aceitação dos projetos dos Lotes 1 e 2 da BR-101/BA foram realizados mais 
rapidamente em relação aos dos Lotes 3 e 4, além do mais, verificou-se que devido a 
escarça previsão de recursos orçamentários, destinados ao empreendimento de 
duplicação da BR-101/BA, a realização da continuidade do corredor de duplicação de 
toda a BR-101 no Nordeste seria mais vantajoso ao interesse público. Diante ao exposto, 
e visando a continuidade do corredor de duplicação da BR-101 Nordeste, que interliga 
o Rio Grande do Norte a Bahia, é que houve a concentração de empenhos no Lote 1 
(Contrato SR-05/00748/2014) e no Lote 2 (Contrato SR-05/00749/2014). 

Logo se evidência que a priorização inicialmente planejada vai sendo descaracterizada 
pelas restrições/dificuldades práticas encontradas na condução dos contratos na 
Autarquia. 

Destaque-se que as informações levantadas na auditoria não foram suficientes à 
emissão de opinião quanto à suficiência dos esforços depreendidos pela Autarquia para 
superação das intercorrências alegadas.  Todavia, entende-se que os motivos de tais 
remanejamentos deveriam minimamente ser informados nos balanços do programa. 

Frisa-se que a possibilidade de remanejamento de recursos é um instrumento 
necessário para otimização dos gastos em face de eventuais intercorrências. Todavia, a 
falta do devido gerenciamento pode transparecer ao gestor ser essa ferramenta uma 
licença para afastar-se da autorização orçamentária original. 

 

 

 

                                                      

40 Anexo ao Ofício nº 36174/2018/DEE/AUDINT/DNIT, SEI: 0878239, item b. 
41 Anexo ao Ofício nº 36174/2018/DEE/AUDINT/DNIT, SEI: 0878239, item a. 

LOTE DA 

DUPLICAÇÃO

Acidentes 

sem vítimas

Acidentes 

com Mortes

Acidentes 

com vítimas
 UPS UPS/KM

Soma de 

mortos

Lote 05 7 10 31 292 5,49                11

Lote 06 40 12 130 846 20,93              13
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Gráfico 17 – Valores previstos x disponibilizados/empenhados Avançar - DNIT 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do PLOAWEB, DNIT. 

Cabe observar, como indicado no gráfico anterior, não houve restrição orçamentária 
para os empreendimentos do Avançar. Contudo, mesmo com a disponibilização de 
valores para os empreendimentos em montantes superiores aos previstos no programa, 
em agosto de 2018, a maioria dos empreendimentos do Avançar não havia atingido as 
metas de entrega física estabelecidas. Segundo informado pelo Ministério dos 
Transporte (Resposta à SA nº 201801352/12), em agosto/2018, dos 57 
empreendimentos, apenas 7 já haviam atingido a meta prevista e em 20 não foram 
realizadas nenhuma entrega. 

Gráfico 18 – Metas Avançar DNIT – agosto/2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da resposta à SA nº 201801352/12 
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A ocorrência de intercorrências durante a execução de obras é fato comum. Todavia, os 
níveis até agora apresentados de descumprimento das metas são incompatíveis com um 
planejamento de curto prazo. 

Cabe registrar que, além da destinação de valores para segmentos que não compõe as 
prioridades do Avançar, a pulverização dos investimentos como o ocorrido na BR-116/RS 
e relatado neste Relatório (Achado D) impedem a entrega das metas previstas. 

Por fim, vale destacar que as inconsistências nas informações encaminhadas pelas 
pastas setoriais à SDI, os descumprimentos das resoluções do CGPAC identificados, os 
resultados iniciais do Programa Avançar indicam que a estrutura de governança 
estabelecida para secretaria criada para coordenar a execução dos investimentos em 
infraestrutura não tem a autoridade suficiente na estrutura do governo. 

No que tange ao tema priorização, ainda merece nota a recente edição da RESOLUÇÃO 
Nº 04/2018- Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento que instituiu o 
modelo de governança de acompanhamento dos empreendimentos prioritários de 
infraestrutura integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento. O documento 
traz uma série de regramentos. 

Segundo o modelo de governança instituído, a seleção de empreendimentos de 
infraestrutura pelos órgãos setoriais deverá seguir critérios que atendam a uma ou mais 
das seguintes diretrizes: 

I – característica estruturante em âmbito nacional e regional; 
II – melhoria nos índices de desenvolvimento humano e social;  
III – atendimento de maiores déficit relacionados ao desenvolvimento humano; 
IV – minimização de risco de desastres naturais e promoção da segurança hídrica;  
V – melhoria da eficiência logística. 

 

Observa-se que os requisitos de ingresso na carteira ainda são muito flexíveis. Pelos 
motivos já detalhados ao longo deste relatório, esta equipe auditoria entende que a 
carteira de obras para as quais deve-se manter uma estrutura de supervisão acima das 
pastas finalísticas deve ser restrita a empreendimentos relevantes para políticas 
nacionais conduzidas pelo governo federal. Minimamente, deve-se estabelecer níveis 
distintos de ingerência dessa estrutura de supervisão no caso de obras integrantes de 
programas relevantes mais cujas iniciativas (obras individuais) não tenham papel de 
destaque como a construção de uma unidade de escola e creche. 

A resolução contempla dispositivos que têm por objetivo fomentar a responsabilidade 
fiscal na medida em que são considerados os valores global e quadrienal de 
investimento público da carteira PAC no âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social, bem como os limites de cada órgão para as inclusões de empreendimento na 
carteira. 

No que tange aos critérios de priorização, a resolução determina que a gestão de 
empreendimentos da carteira observará as seguintes diretrizes de priorização: 

I – conclusão de obras em andamento; 
II – sinergia com outros projetos já iniciados ou concluídos da carteira atual; 
III – capacidade de execução e desempenho do órgão setorial executor; e 
IV – projetos previstos no plano setorial. 
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Trata-se de iniciativa que busca distanciar a gestão da carteira do modelo anterior que 
que era majoritariamente pautada no percentual de execução do orçamento 
disponibilizado aos Ministérios e na conclusão do maior número de empreendimentos, 
independente de uma vinculação mais lógica com o planejamento inicial do PPA ou 
plano setorial. 

Nesse sentido vale ressaltar como oportunos os dispositivos de gestão da carteira 
introduzidos pela Resolução N. 04/2018 – Comitê Gestor do Programa de Aceleração do 
Crescimento, em especial aqueles que buscam regrar a inclusão e a exclusão de 
empreendimentos na carteira de obras prioritárias. 

Destaque-se a necessidade de que o órgão coordenador de investimentos prioritários 
em infraestrutura tenha poder de decisão sobre as pastas setoriais no que diz respeito 
à gestão da carteira é um dos motivos pelos quais essa carteira de obras deva ser 
composta por um número mais restrito de empreendimentos. Uma carteira constituída 
com aproximadamente 33 mil empreendimentos implica o espelhamento de parte 
significativa da carteira de obras das pastas setoriais. Dar poder decisório a uma 
secretária sobre esses investimentos, nessas condições, poderia retirar excessivamente 
a autoridade dos ministros gestores das políticas setoriais. 

Por fim, pelos fatos aqui registrados, entende-se necessário que a SDI tenha a 
competência para restringir o empenho ou reduzir a dotação dos órgãos no montante 
das alocações realizadas pelas pastas setoriais com recursos PAC em desobediência às 
resoluções do CGPAC. 


