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Competência do MTFC

 Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atri-
buições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinen-
tes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à pre-
venção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 
da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução                        
de Programas de Governo

 Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, o MTFC re-
aliza ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um processo de 
hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade. 

A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos 
recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.

As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos 
que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medi-
das nele recomendadas.

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pelo MTFC até a certificação de sua efe-
tiva implementação.
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Sumário-Executivo 

Objetivo do Programa

 De acordo com o Plano Plurianual 2012-2015 (Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012), 
o Programa 2066 apresenta três objetivos, dentre os quais se destaca: 

Objetivo 0420 - Assentar famílias, público da reforma agrária, por meio da obtenção de imó-
veis rurais, criar e implantar projetos de assentamento sustentáveis com infraestrutura, crédito 
instalação e licenciamento ambiental, proceder à supervisão ocupacional dos lotes e contribuir 
com igualdade de gênero e a redução da pobreza rural.

Finalidade da Ação

 Prover ou recuperar a infraestrutura básica dos projetos de assentamento rural, ne-
cessária à viabilização do processo produtivo e do desenvolvimento sustentável. Tal infra-
estrutura básica consiste na implantação e manutenção de estradas vicinais, rede elétrica, 
saneamento básico e sistemas de captação e distribuição de água.

Como acontece

 A Ação de Governo é realizada de forma direta ou descentralizada, por meio da celebra-
ção de convênios e contratos com empresas que executem obras de infraestrutura. No caso de 
execução direta, cabe ao Incra realizar licitação e contratar empresa para executar os serviços. Já 
na execução descentralizada, o Incra celebra convênios com entidades diversas – em regra, têm 
sido efetuados convênios com Prefeituras de municípios nos quais estejam localizados projetos de 
assentamento que necessitem de obras de infraestrutura.

 Em ambos os casos, cabem ao Incra o acompanhamento e a fiscalização da execução dos 
instrumentos avençados, bem como a emissão de termo de recebimento de objeto e/ou análise e 
aprovação das prestações de contas, atestando a execução do objeto.

Volume de recursos envolvidos

 A tabela a seguir apresenta os valores orçados e executados no âmbito da Ação de Go-
verno nos exercícios de 2010 a 2012:



6

Tabela 1: Histórico de execução financeira

Ação 8396 – Implantação e Recuperação de 
Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento

Histórico de Execução Financeira

Meta 
Financeira

2010 %  
execução 2011 %  

execução 2012 %  
execução

Dotação  
orçamentária:

R$324.836.618,00 17,3%

Dotação  
orçamentária:

R$383.228.800,00 6,3%

Dotação  
orçamentária:

R$334.545.609
14,25%

Execução:

R$ 56.375.211,23

Execução:

R$ 20.756.822,84

Execução: 

R$ 47.656.647

Fonte: LOA e Relatórios de Gestão do Incra – exercícios 2010, 2011 e 2012

A partir do exercício de 2013 as obras de infraestrutura básica em assentamentos passaram a 
ser executadas no âmbito da Ação 211A – Desenvolvimento de Assentamentos Rurais, quando 
foi autorizada a dotação de R$ 245.275.840,00, tendo sido empenhados R$241.507.486,00, 
do que foram executados R$ 31.790.384,00. Para o exercício de 2014, a dotação inicial fixada 
foi de R$ 201,3 milhões, atualizada para R$ 224.624.653,00, dos quais foram empenhados R$ 
221.208.696,63, tendo sido efetivamente executado no exercício R$57.698.699,20. Já no exer-
cício 2015, a dotação foi de R$ 281.934.900,00, o empenho realizado foi de R$ 80.479.514,29 
e a execução foi de R$ 11.656.501,64.
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Questões Estratégicas

 A abordagem de atuação adotada pela CGU no presente Relatório teve por objetivo 
geral responder as seguintes questões estratégicas: 

1) A priorização das obras é efetivamente realizada com o intuito de prover os 
Projetos de Assentamento carentes de infraestrutura?

2) As licitações foram realizadas utilizando mecanismos e instrumentos adequados 
para a seleção da alternativa mais vantajosa para a Administração Pública?

3) O Incra está cumprindo o papel de acompanhar a execução e fiscalizar a aplicação 
efetiva dos recursos?

4) O público alvo da ação está sendo efetivamente beneficiado com o produto previsto?

5) O Incra Sede possui normatização que trata, de maneira suficiente, sobre os pro-
cedimentos gerais da Ação (levantamento de necessidades, priorização, execução e 
registro de dados operacionais)?

6) A execução da Ação de Governo é transparente? 
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Conclusões e Recomendações

 Em relação à questão estratégica nº 1, observou-se que cabia aos gestores das Superin-
tendências Regionais a definição das necessidades de implantação das obras de infraestrutura em 
assentamentos, de acordo com as demandas locais, pois os normativos que regiam a execução da 
Ação 8396 não definiam os critérios a serem observados na priorização das obras de infraestrutura. 

Em virtude da ausência de critérios padronizados de priorização de obras com o levantamento 
de dados sobre a situação da infraestrutura dos assentamentos, foi recomendado ao Incra Sede 
o estabelecimento de normativo que orientasse as Unidades quanto à necessidade de realizar 
avaliação sistemática da situação de infraestrutura básica nos projetos de assentamento e de 
registrar as informações levantadas para fins de priorização das obras a serem realizadas.

Durante a realização do acompanhamento da recomendação realizada, verificou-se evolução no 
plano normativo da Autarquia com a edição da Norma de Execução Incra nº 111, de 19 de março 
de 2014, a qual  estabelece que as informações dos projetos de assentamento serão registra-
das em sistema informatizado. Porém, não foram estabelecidas sistemáticas pelas quais deve ser 
realizado o levantamento de necessidades nos projetos de assentamento, não tendo sido feita 
menção à necessidade de as Superintendências Regionais realizarem, dentro de suas possibilida-
des operacionais, a avaliação permanente da situação de infraestrutura básica nos assentamentos. 

Nesse sentido, permanece a recomendação aos gestores para que orientem as Superintendên-
cias, por meio de normativo, quanto à necessidade de realizar avaliação sistemática da necessi-
dade de infraestrutura básica nos projetos de assentamento.

Recomendou-se ainda expedir orientação às Superintendências Regionais para que façam uso 
das informações geradas a partir do referido sistema para fundamentar as obras de infraestru-
tura básica em projetos de assentamento, quando da efetiva implantação do Sistema Gerencial 
de Obras de Engenharia – Sieng.

Quanto à questão estratégica nº 2, a execução da ação de forma vantajosa para a administração 
pressupõe a contratação de empresas por preços adequados (valores de mercado) e o atendi-
mento aos normativos vigentes. No presente relatório consta análise quanto à conformidade 
normativa dos procedimentos de contratação dos executantes das obras. Já a avaliação quanto 
aos valores de mercado será realizada em etapa subsequente.

Em que pese a alteração do referencial normativo para o planejamento e execução da Ação 
de infraestrutura em assentamentos, as análises deste relatório foram executadas com base na 
Norma de Execução Incra nº 54, de 29 de dezembro de 2006, tendo em vista o momento da 
contratação das obras. 

Verificou-se, em mais sessenta por cento das obras analisadas, a ausência de requisitos exigidos 
pela referida norma, gerais ou específicos, especialmente quanto à completude do projeto 
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de engenharia e à existência de licenciamento ambiental, denotando fragilidade nos controles 
operacionais das Superintendências Regionais, com descumprimento não apenas do normativo 
interno, como da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.

Em vista das fragilidades identificadas, foi recomendado ao Incra Sede acompanhar as provi-
dências a serem adotadas pelas Superintendências Regionais para a mitigação das ocorrências 
identificadas e atendimento das recomendações emitidas nos relatórios de auditoria relativos 
às ações de controle realizadas nas unidades.  

Quanto aos editais de licitação dos contratos firmados diretamente pelas Superintendências Regio-
nais, foram identificadas impropriedades em distintos quesitos avaliados, entre os quais se destaca 
a existência de cláusulas restritivas à competitividade e de Projeto Básico, bem como Executivo, 
insuficiente, para o que foi recomendado ao Incra Sede padronizar os procedimentos licitatórios 
para a execução da Ação, com a elaboração de check list às Superintendências Regionais, constando 
os elementos necessários nos editais e nos contratos decorrentes. Foram emitidas ainda, nos re-
latórios individuais das ações de controle, recomendações específicas para melhoria dos controles 
relacionados à elaboração dos projetos de engenharia e dos editais de licitação.

No que tange à questão estratégica nº 3, o acompanhamento e a fiscalização da execução 
dos empreendimentos executados por meio das Ações de Governo são fundamentais para 
garantir a correta aplicação dos recursos e o alcance dos objetivos almejados. A aplicação 
de normas e de entendimentos relacionados ao planejamento e ao desenvolvimento das 
obras nos assentamentos, no entanto, somente é efetiva quando executada por servidores 
habilitados e devidamente capacitados.

Nesse contexto, verificou-se que os eventos de capacitação realizados pela maioria das Supe-
rintendências Regionais são insuficientes frente à quantidade de atividades e de recursos envol-
vidos na execução da Ação, situação que pode vir a comprometer os seus resultados. 

Assim, recomendou-se ao Incra Sede incluir nas metas de capacitação eventos que contemplem 
assuntos pertinentes à implantação de infraestrutura básica nos projetos de assentamento, con-
forme mapeamento de necessidades de cada Superintendência Regional. Cabe mencionar que 
foram promovidos, pelo Incra Sede, dois eventos de capacitação entre abril de 2014 e abril de 
2015, relacionados com o planejamento, execução, acompanhamento e recebimento de obras 
de infraestrutura em assentamentos, o que minimiza as necessidades das Superintendências 
Regionais, sendo um deles específico para estradas rurais não pavimentadas. No entanto, a 
recomendação permanece pendente de atendimento, aguardando as articulações entre a Di-
retoria de Desenvolvimento e a Diretoria de Gestão Administrativa para o desenvolvimento de 
um plano de capacitações na área de infraestrutura. 

No que se refere às fiscalizações, verificou-se impropriedades tanto nos contratos quanto 
nos convênios celebrados. As impropriedades estão relacionadas com a falta de adoção de 
providências frente a não apresentação da prestação de contas no prazo, análise das presta-
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ções de contas fora do prazo normativo, ausência de realização de visitas periódicas ao local 
da obra, de registro de informações no Siconv, de designação de servidor responsável pelo 
acompanhamento das obras, de Anotação de Responsabilidade Técnica da obra e de boletins 
de medição relativos a serviços pagos. 

Foram emitidas, nos relatórios individuais das auditorias realizadas, recomendações espe-
cíficas para melhoria dos controles relacionados à elaboração dos projetos de engenharia 
e dos editais de licitação.

Foi ainda emitida recomendação para que o Incra Sede oriente as Superintendências 

Regionais para impedir a inobservância dos critérios de acompanhamento e fiscalização de 
obras, conforme normativo interno da Autarquia, bem como para realizar o acompanhamento 
das providências das Superintendências no atendimento das recomendações emitidas nos rela-
tórios individuais de auditoria.

Para fins de resposta à questão estratégica nº 4 foram realizadas visitas aos locais das obras com 
a finalidade de verificar se a execução estava sendo ou foi realizada em conformidade com os 
termos avençados, em relação aos prazos e às especificações. 

Quanto ao cumprimento dos prazos de execução, as análises se restringiram às obras que ainda 
estavam em andamento, tendo sido observado atraso em 85,71% dos objetos verificados. Os mo-
tivos para tais atrasos variam, tendo sido verificadas situações de responsabilidade da Superinten-
dência e outras de responsabilidade do convenente/executante, mas observou-se que a dificuldade 
na liberação de recursos financeiros é fator preponderante no atraso para a conclusão das obras.

Em relação à conformidade entre a execução e o planejamento das obras, foram identificadas 
irregularidades em 34,52% da amostra fiscalizada, tais como extensão e largura de estradas 
menores e metragem de bueiros inferior ao planejado. Essas execuções a menor impactaram 
nas medidas calculadas e pagas, gerando superfaturamento por quantidade, calculado em R$ 
10.591.303,73, com destaque para objetos contratados pela SR Amapá, Tocantins, Roraima, 
Ceará e, contratado em caráter emergencial, pela SR Alagoas, face ao montante de recursos 
com indicativo de superfaturamento. 

Dessa forma, considerada a materialidade das irregularidades apuradas, recomendou-se ao 
Incra Sede que acompanhasse as providências adotadas pelas Superintendências destacadas, 
sem prejuízo do acompanhamento das providências das demais em que foi apurada incompati-
bilidade entre o objeto planejado e o executado, conforme registros nos Relatórios individuais 
da CGU. No caso dos contratos celebrados pela SR Alagoas foram adotadas providências pelo 
Incra Sede, o qual designou Grupo de Trabalho que apurou, em novembro de 2015, as diferen-
ças entre os projetos previstos e o objetos executados apontadas pela CGU, o que resultou 
no montante de R$ 6.166.734,19 a serem restituídos pelas empresas executantes e determi-
nações à SR 22 /AL para providências com vistas à reposição e apuração de responsabilidades. 
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Em vista da pendência de providências em relação às apurações dos demais Relatórios de Fis-
calização, a recomendação permanece pendente de implementação, sendo acompanhado por 
meio de Plano de Providências Permanente.

Quanto à normatização referenciada na questão estratégica nº 5, foi observado avanço em re-
lação ao que havia sido apurado no início da realização desta avaliação. O estabelecimento de 
novo referencial normativo tratando sobre a operacionalização da execução da Ação também 
estabeleceu critérios e parâmetros para preços de referência a serem usados pelas Superinten-
dências Regionais na execução de obras de infraestrutura em assentamentos.

Ressalta-se ainda a publicação da Norma de Execução nº 113, de 25 de setembro de 2014, a 
qual fixa valores máximos para a execução de obras de infraestrutura básica em projetos de 
assentamentos, no que se refere à programação orçamentária, de forma regionalizada, em 
substituição à Norma de Execução nº 36, de 30 de março de 2004.

Entretanto, em que pese à normatização de procedimentos de priorização de obras e da previ-
são de implantação de sistema institucional de gerenciamento da execução da Ação, ocorridos 
com o advento da Norma de Execução nº 111/2014, e do estabelecimento de critérios para a 
definição de preços de referência, da Norma de Execução nº 114, de 06 de setembro de 2014, 
resta pendente a previsão normativa sobre a necessidade de as Superintendências Regionais 
realizarem, dentro de suas possibilidades operacionais, a avaliação permanente da situação de 
infraestrutura básica nos assentamentos. 

Nas análises relativas à questão estratégica nº 6, verificou-se que a Autarquia não dispõe de meca-
nismo de divulgação de dados sobre a execução da Ação em seu sítio eletrônico. Devido a isso, foi 
recomendado que a Autarquia desenvolvesse sistema para o acompanhamento e o levantamento 
tempestivo de informações relativas à execução da Ação, bem como que estabelecesse sistemá-
tica para registro, levantamento e divulgação periódica das informações no referido sistema.

Posicionamento registrado na Info/Divisão de Implantação de Obras – DDI 1 nº 01/2016, encami-
nhado pela Autarquia Agrária por meio do Ofício/AUD/ nº 02, de 08 de janeiro de 2016, informa 
que o protótipo do denominado Sistema Gerencial de Obras de Engenharia – SIGEN estaria 
aprovado, e que a versão definitiva do sistema estará devidamente concluída até junho de 2016.  

Considerando que o sistema gerencial encontra-se em estágio de desenvolvimento, e que ain-
da não foi estabelecida a sistemática para o registro de dados, as recomendações permanecem 
pendentes de implementação.

Os relatórios referentes aos trabalhos realizados junto às Superintendências Regionais (SR) do 
Incra foram encaminhados às respectivas Superintendências Regionais (SR) pelas CGU-Regio-
nais que  executaram os trabalhos. 
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 Benefícios obtidos

 Os resultados obtidos nas fiscalizações realizadas apurou o montante de R$10.591.303,73 
relativos à inexecução dos respectivos objetos contratados. Assim, tal montante deve ser con-
siderado como potencial benefício financeiro a ser ressarcido à União.

A implementação das recomendações consignadas neste relatório, incluindo aquelas para as 
quais já houve adoção de providências, há de fortalecer os controles da Autarquia na execução 
da Ação, tanto na fase de planejamento das obras, quanto no acompanhamento da execução, 
com a finalidade de garantir a eficiência nos procedimentos do Incra na condução da política, 
e de dificultar outras ocorrências relacionadas com o pagamento por obras incompletas, tais 
quais as apuradas em fiscalizações cujos resultados constam neste relatório.
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1. Introdução

 Por meio da Ação de Governo 8396 – Implantação e Recuperação de Infraestrutura Bá-
sica em Projetos de Assentamento (cujos objetos são atualmente executados no âmbito da Ação 
211A – Desenvolvimento de Assentamentos Rurais), o Incra concede a infraestrutura básica ne-
cessária nas áreas de reforma agrária. As prioridades são a construção e/ou complementação de 
estradas vicinais e o saneamento básico através da implantação de sistemas de abastecimento de 
água, além de construção de redes de eletrificação rural, visando proporcionar as condições físi-
cas necessárias para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos. Desse modo, procura-se 
estender, da forma mais abrangente possível, os benefícios sociais ao meio rural.

Essas obras são fundamentais para a permanência dos assentados no campo, sendo constante-
mente demandadas pelos mesmos, uma vez que visam a atender às necessidades básicas das fa-
mílias por água e energia, além de proporcionar a devida acessibilidade aos assentamentos rurais, 
possibilitando escoamento de produção e deslocamento dos assentados para outras localidades. 
Desse modo, a realização dessa Ação favorece, significativamente, o processo produtivo das co-
munidades que residem nos assentamentos e da população local do entorno.

Ademais, a disponibilização e manutenção de infraestrutura adequada assegura o cumprimento 
do compromisso assumido pelo Governo Federal de manter padrões de qualidade de vida ao 
criar os assentamentos rurais. De acordo com a Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
denominada “Estatuto da Terra”, a implementação de infraestrutura é um dos meios de assis-
tência e proteção à economia rural, conforme ditames do art. 73:

“Art. 73. Dentro das diretrizes fixadas para a política de desenvolvimento rural, com 
o fim de prestar assistência social, técnica e fomentista e de estimular a produção 
agropecuária, de forma a que ela atenda não só ao consumo nacional, mas também à 
possibilidade de obtenção de excedentes exportáveis, serão mobilizados, entre outros, 
os seguintes meios:
(... )IX - eletrificação rural e obras de infraestrutura;”

Ainda, de acordo com o Plano Plurianual 2012-2015, um dos objetivos do Governo Federal 
para o período é:

“Objetivo 0420 - Assentar famílias, público da reforma agrária, por meio da obtenção de 
imóveis rurais, criar e implantar projetos de assentamento sustentáveis com infraestru-
tura, crédito instalação e licenciamento ambiental, proceder à supervisão ocupacional 
dos lotes e contribuir com igualdade de gênero e a redução da pobreza rural.”
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Tal objetivo foi segmentado em metas, a serem alcançadas por meio da Iniciativa 01EP - Propi-
ciar as condições básicas de acesso, saneamento, crédito, moradia, subsistência e convivência 
para as famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária, dentre as quais se 
destacam as seguintes, correlacionadas com a Ação de Governo em comento:

•	 Beneficiar 50 mil famílias com acesso à água.

•	 Construir e/ou reformar 25 mil km de estradas.

Para realização da Ação, o Incra vem estabelecendo parcerias com outros órgãos governamen-
tais da esfera federal, que podem atuar diretamente ou mediante convênios para beneficiar as 
comunidades assentadas, como o Ministério de Minas e Energia (por meio do Programa Luz 
para Todos), Ministério da Defesa (por meio do Batalhão de Engenharia das Forças Armadas, 
na construção e manutenção de estradas vicinais), Ministério da Integração Nacional (por meio 
do Programa Água para Todos), Ministério da Saúde (por meio da Fundação Nacional de Saúde 
- Funasa), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), dentre outros.

De acordo com os dados dos Relatórios de Gestão do Incra, referentes aos exercícios 2010, 2011 
e 2012, observa-se que, embora tenha ocorrido baixa execução financeira em todos os exercí-
cios, as metas físicas foram alcançadas nos dois primeiros exercícios, conforme tabela abaixo:

Tabela 2: Histórico de execução física e financeira

Ação 8396 – Implantação e Recuperação de 
Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento

Histórico de Execução

2010 %  
execução 2011 %  

execução 2012 %  
execução

Meta  
Física

68.882  
famílias

104,8%

36.524  
famílias

106,4 %

19.089  
famílias

22,13%Execução: 

72.879  
famílias

Execução:
 

38.868  
famílias

Execução:  

4.225 famílias

Meta 
Financeira

R$324.836.618,00

17,3%

R$383.228.800,00

6,3%

R$334.545.609

14,25%Execução:

R$ 56.375.211,23

Execução: 

R$ 20.756.822,84

Execução: 

R$ 47.656.647

Fonte: LOA e Relatórios de Gestão do Incra – exercícios 2010, 2011 e 2012
Unidade de medida: família atendida

Todavia, o alcance de metas físicas apresentado nos Relatórios de Gestão de 2010 e 2011 
encontra-se distorcido, uma vez que não foi considerado o ano de origem dos recursos orça-
mentários ao calcular o número de famílias atendidas, isto é, a extrapolação das metas físicas 
se deve ao fato de terem sido utilizados recursos de exercícios anteriores, inscritos em restos 
a pagar, para execução da Ação 8396. Para verificação da meta física do exercício, é incorreto 
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considerar o resultado físico executado com recursos do ano vigente (constantes da Lei Orça-
mentária Anual - LOA e do Sigplan) somado ao resultado físico executado com recursos origi-
nários de restos a pagar, pois as metas físicas e financeiras são estabelecidas anualmente pela 
LOA, assim como a execução física e financeira são separadas por exercício no Sigplan.

Assim, ao contrapor as metas físicas alcançadas nesses exercícios com aporte nos recursos de 
restos a pagar e as alcançadas apenas com o orçamento do exercício, obtém-se percentuais de 
execução distintos, conforme tabela abaixo:

Tabela 3: Comparativo de execução física – Orçamento do exercício e restos a pagar

Comparativo de Execução – Ação 8396

2010 2011

Execução Física Quantidade  
famílias atendidas

Porcentagem de 
execução física

Quantidade  
famílias atendidas

Porcentagem de 
execução física

Realizada com  
orçamento do 

exercício
12.885 18,7% 2.766 7,6%

Realizada com  
orçamento do 

exercício e restos 
a pagar

72.879 104,8% 38.868 106,4%

Fontes: Relatórios de Gestão do Incra 2010 e 2011; Relatórios de  
Auditoria Anual de Contas nº 201108584 e 201203412.

Diante do exposto, considerando ainda a execução física e financeira da Ação no exercício de 
2012, observa-se que a baixa execução financeira do orçamento anual leva a uma baixa execu-
ção física, de modo que as metas físicas anuais não são cumpridas. Durante a reunião de busca 
conjunta de soluções do RAc nº 13/2013, realizada em 29/07/2013 com a Coordenação-Geral 
de Auditoria da Área de Desenvolvimento Agrário - DRDAG/DR/SFC/CGU-PR e o Incra, a 
Coordenação-Geral de Infraestrutura informou que os recursos financeiros apenas são dispo-
nibilizados no final de cada exercício, fato esse que prejudica a execução adequada das metas 
da Ação de Governo 8396.

A partir do exercício de 2013, as obras de infraestrutura básica em assentamentos vêm sendo 
executadas no âmbito da Ação 211A – Desenvolvimento de Assentamentos Rurais, tendo sido 
empenhados, em 2013, R$ 241,5 milhões, do que foram executados R$ 31.790.384,00. De 
acordo com as informações constantes no Relatório de Gestão de 2013, foi prevista meta física 
de 46.770 famílias atendidas, e realizado atendimento a 85.205 famílias. Contudo, o Incra infor-
mou que a meta foi contabilizada levando-se em consideração não as obras finalizadas, mas sim 
as contratadas. Conforme consignado no Relatório de Auditoria Anual de Contas do referido 
exercício, essa forma de aferição da execução não se mostra adequada, haja vista que permite 
contabilização de meta realizada previamente à entrega de qualquer produto (obra iniciada).  
Na ocasião, foi recomendada ao Incra a elaboração de uma forma de aferição da execução que 
considerasse o impacto do cronograma de execução das obras, observado o atendimento à 
necessidade de provimento efetivo de infraestrutura às famílias assentadas.
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Para o exercício de 2014, a dotação foi de R$ 224.627.653,00, dos quais foram realizados R$ 
57.698.699,20. Com esses recursos, conforme informação retirada do Relatório de Gestão de 
2014 do Incra, foram atendidas 27.694 famílias, o que  representa alcance de 39% superior à 
meta prevista (19.935 famílias atendidas). No entanto, a contabilização da realização da meta per-
maneceu sendo efetivada com base nas obras contratadas, e não nas finalizadas, resultando em 
número dissonante com a realidade. Conforme apurado e consignado no Relatório de Auditoria 
Anual de Contas de 2014, 2.497 famílias foram efetivamente atendidas com recursos do exercício 
em referência, o que representa 9% da execução física informada no Relatório de Gestão.

 1.1 Formas de execução da ação

 A Ação 8396 – Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de 
Assentamento é realizada de forma direta ou descentralizada, por meio da celebração de con-
vênios e contratos  com empresas que executem obras de infraestrutura. No caso de execução 
direta, cabe ao Incra realizar licitação e contratar empresa para executar os serviços; já na exe-
cução descentralizada, o Incra celebra convênios com entidades diversas – em regra, têm sido 
efetuados convênios com Prefeituras de municípios nos quais estejam localizados projetos de 
assentamento que necessitem das benfeitorias supracitadas.

Compete à Coordenação-Geral de Infraestrutura, parte integrante da Diretoria de Desenvol-
vimento de Projetos de Assentamento da Sede do Incra, estabelecer as diretrizes de execução 
da Ação 8396. Os recursos da Lei Orçamentária Anual são destinados de forma global à Sede, 
porém a execução é de responsabilidade das Superintendências Regionais (SR-Incra), às quais 
são destinados os recursos por meio de Programação Orçamentária. Em linhas gerais, a Ação 
8396 é executada da seguinte forma:

1.2 Superintendências Regionais do Incra:

1.2.1 Planejamento e Priorização

 O planejamento da Ação de Governo tem início com a priorização realizada pelas SR-
-Incra, a partir do levantamento das demandas de infraestrutura dos Projetos de Assentamento 
a serem beneficiados com a implantação ou recuperação de estradas vicinais, rede elétrica, 
bem como sistemas de captação e distribuição de água. De acordo com o Espelho da Ação 
8396 constante do PPA 2008-2011, “os trabalhos relativos ao desenvolvimento do projeto 
de assentamento serão planejados e executados com a efetiva participação da comunidade 
assentada, de modo a estimular a organização comunitária”, sendo que a infraestrutura será 
implementada pela ordem de prioridade. As Superintendências Regionais do Incra dispõem de 
autonomia em sua área de jurisdição, sendo responsáveis pela execução e cabendo aos seus 
gestores a definição da necessidade de implantação das obras ou serviços de acordo com as 
demandas locais. No caso de situações adversas, tais como danos causados por enchentes, as 
demandas são priorizadas, mesmo em prejuízo às anteriormente programadas.
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A Norma de Execução nº 111, publicada em 19 de março de 2014, estabelece critérios para 
priorização de assentamentos a serem realizadas obras de engenharia. A publicação da referida 
norma veio a atender recomendação deste Órgão Central de Controle Interno e supre lacuna 
existente no plano normativo da Ação. 

A Norma de Execução INCRA nº 54/2006 preconiza os requisitos básicos para implantação 
das obras e traz ainda outras condicionantes dos projetos de engenharia e os aspectos a serem 
considerados no momento do diagnóstico da situação encontrada. O Projeto de Engenharia 
deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado e registrado no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sendo que todas as análises devem ser acom-
panhadas de uma avaliação dos benefícios sociais que a execução do empreendimento trará 
à comunidade assentada, tais como melhorias em qualidade de vida, geração de emprego e 
incorporação dos assentados ao segmento produtivo do país.

Em setembro de 2014, foi publicada a Norma de Execução nº 114, a qual revogou a referida 
Norma de Execução nº 54/2006 e a Norma de Execução nº 108, de 05 de novembro de 2013, 
e dispõe sobre os procedimentos de planejamento, parametrização de preços de referência, 
contratação, gestão, acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios e outros ajustes 
congêneres, relativos a obras de engenharia componentes da infraestrutura básica que são im-
plantadas pelo Incra em projetos de assentamento da reforma agrária. Ao substituir os termos 
dos dois normativos, a citada norma trata tanto dos procedimentos de implantação de obras de 
infraestrutura básica em projetos de assentamentos quanto do estabelecimento de parâmetros 
de custos para as obras.

1.2.2 Execução e Fiscalização

 Cabe às Superintendências Regionais do Incra o acompanhamento e a fiscalização da 
execução dos contratos e convênios avençados, bem como a emissão de termo de recebimen-
to de objeto e/ou análise e aprovação das prestações de contas, atestando a execução do obje-
to. São consideradas como famílias atendidas aquelas assentadas em projetos com mais de uma 
obra ou serviço concluídos, isto é, que possuam termo de recebimento provisório ou definitivo 
expedido pelo Incra. Não são contabilizados para o cálculo da meta da Ação os recebimentos 
parciais das obras, sendo consideradas apenas as obras integralmente concluídas ou, em caso 
de impedimento para conclusão que venha a encerrar o contrato/convênio, considera-se a 
última medição realizada, para fins de prestação de contas.

1.3 Público-alvo

 O público-alvo da Ação são as famílias assentadas em Projetos de Assentamento es-
tabelecidos ou reconhecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e a 
população dos municípios nos quais se encontram os Projetos de Assentamento.
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1.4 Critérios para seleção de beneficiários

 Os Projetos de Assentamento beneficiados são definidos por priorização pelas Superin-
tendências Regionais, conforme as demandas existentes em cada exercício e as obras previstas 
no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento - PDA e Plano de Recuperação do 
Assentamento - PRA. 

Não existia normatização contendo critérios específicos e objetivos para priorização das obras nos 
Projetos de Assentamento. Conforme explanação da Coordenação-Geral de Infraestrutura, os re-
quisitos para diagnóstico e priorização de obras eram definidos por cada Superintendente Regional. 

A partir das análises realizadas por esta Unidade de Controle Interno e das recomendações 
realizadas, o Incra emitiu a Norma de Execução nº 111, de 19 de março de 2014, a qual esta-
belece critérios de priorização a serem utilizados pelas Superintendências Regionais na seleção 
dos Projetos de Assentamento onde deverão ser implantadas as obras de engenharia.

1.5 Formas e veículos de divulgação

•	  Sítio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária: (http://www.incra.gov.
br/infraestrutura_assentamentos);

•	  Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), no Incra Sede e nas Superintendências Re-
gionais, e Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, disponível por meio do 
sítio eletrônico;

•	  Divulgação junto à comunidade quando da elaboração dos Planos de Desenvolvimento 
de Projetos de Assentamento – PDA, pelas equipes de Assistência Técnica.

1.6 Mecanismos de controle

 O Capítulo V da Norma de Execução INCRA nº 54/2006 trata do acompanhamento, 
fiscalização e recebimento das obras realizadas, instituindo tais atividades como atribuição ex-
clusiva do profissional legalmente habilitado e registrado no CREA. Em caso de ser designado 
servidor não habilitado, este deverá ser assessorado pelo profissional supramencionado, sendo 
permitida sua contratação.

No Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2013, a Autarquia mencionou dificuldades 
enfrentadas na execução da Ação devido à carência de profissionais devidamente qualifi-
cados em áreas diretamente relacionadas ao planejamento e acompanhamento das obras, 
bem como em áreas de suporte. A Unidade reporta, ainda, dificuldades operacionais de-
correntes do sucateamento da frota de veículos e dos equipamentos e ferramentas técnicas 
e operacionais.                                                                                                                                            
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De acordo com a Coordenação-Geral de Infraestrutura, não há um sistema que permita o 
acompanhamento da execução da Ação pela Sede, tampouco há registros que compilem as 
informações relativas a todos os contratos e convênios firmados pelas Superintendências no 
âmbito da Ação 8396. 

Essa situação foi objeto de análise no decorrer desta avaliação, tendo sido emitida recomendação 
para que fosse desenvolvido sistema institucional para viabilizar o acompanhamento e o levanta-
mento tempestivo de informações relativas à execução da Ação nas Superintendências Regionais. 

O artigo 8º da Norma de Execução Incra nº 111/2014 prevê o desenvolvimento desse sistema, de 
modo a permitir o acompanhamento gerencial da contratação e da execução das obras nos projetos 
de assentamento. No mesmo sentido, o Relatório de Gestão do exercício 2014 informa sobre a 
futura implementação do Sistema Gerencial de Acompanhamento e Fiscalização de Obras.

Informações prestadas pela Autarquia, por meio do Ofício/AUD/ nº 02, de 08 de janeiro de 2016, 
informa que a versão definitiva do sistema estará devidamente concluída até junho de 2016. 

2. Objetivos e abordagem

2.1 Razões para Acompanhamento do Controle Interno

 A Ação 8396 – Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de As-
sentamento - foi considerada prioritária para avaliação pela Controladoria-Geral da União devido 
à sua relevância, materialidade e criticidade:

•	 Relevância: a Ação 8396 proporciona à população assentada as condições físicas neces-
sárias ao desenvolvimento sustentável dos assentamentos, de modo a torná-los efetivamen-
te produtivos, por meio da implantação da infraestrutura básica nos projetos, especialmen-
te no que concerne a acessibilidade, saneamento básico e eletricidade. 

•	 Materialidade: no exercício de 2012, a Ação 8396 teve como orçamento aprovado na 
LOA o valor de R$367,5 milhões, representando cerca de 11% do orçamento total do Incra 
para o exercício (R$ 3,2 bilhões) e 27% do orçamento aprovado para o Programa 2066 no 
Incra (R$1,3 bilhões). 

•	 Criticidade: a execução da Ação 8396 foi objeto de análise durante a Auditoria Anual de 
Contas em todas as Superintendências Regionais do Incra que prestaram contas no exer-
cício 2012. As falhas na execução da Ação foram relatadas reiteradas vezes, especialmente 
nos relatórios de unidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, demonstrando ocorrên-
cias como falhas no gerenciamento de contratos e convênios celebrados; não realização de 
objeto; ausência de fiscalização dos termos avençados e baixa execução orçamentária.
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2.2 Questões Estratégicas

 A avaliação da execução da Ação 8396 será efetuada por meio das respostas às seguintes 
questões e subquestões estratégicas:

1. A priorização das obras é efetivamente realizada com o intuito de prover os Projetos 
de Assentamento carentes de infraestrutura?

1.1 As Superintendências Regionais do Incra realizam estudo/diagnóstico periódico dos lo-
cais carentes de obras de infraestrutura e o utilizam para seleção dos Assentamentos a 
serem beneficiados?

1.2 Os processos encontram-se devidamente motivados, identificando a necessidade da 
obra contratada?

1.3 São utilizados critérios objetivos na seleção e priorização dos Assentamentos a serem 
beneficiados?

2. As licitações foram realizadas utilizando mecanismos e instrumentos adequados para 
a seleção da alternativa mais vantajosa para a Administração Pública?

2.1 O projeto básico é adequado e completo?

2.2 Constam no orçamento-base as composições de custos unitários e a indicação explícita 
e inequívoca da referência de preço utilizada em cada item?

2.3  Foram utilizados critérios isonômicos na seleção das propostas?

2.4 Os preços da planilha de custos do licitante vencedor estão adequados aos valores de 
mercado?

3. O Incra está cumprindo o papel de acompanhar a execução e fiscalizar a aplicação 
efetiva dos recursos?

3.1 Os servidores são capacitados periodicamente para execução da Ação de Governo?

3.2 As Superintendências Regionais do Incra vêm realizando as fiscalizações de modo peri-
ódico e tempestivo, com acompanhamento do cronograma de execução físico-financeira?

3.3 O Incra-Sede coordena e acompanha a execução da Ação de Governo?

4. O público alvo da Ação está sendo efetivamente beneficiado com o produto previsto?

4.1 O andamento da execução física das obras está de acordo com o cronograma físico-
-financeiro estabelecido em contrato e aditivos?

4.2 A execução das obras está de acordo com o contrato (projeto básico e/ou executivo e/
ou aditivos contratuais), em relação a quantitativos e especificações, e atende aos objetivos 
propostos?

4.3 Os serviços foram faturados conforme preços contratados e na quantidade efetivamen-
te executada?
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5. O Incra-Sede possui normatização que trata, de maneira suficiente, sobre os pro-
cedimentos gerais da Ação (levantamento de necessidades, priorização, execução e 
registro de dados operacionais)?

6. A execução da Ação de Governo é transparente?

6.1 As Superintendências Regionais do Incra possuem controles internos que permitam o 
levantamento de informações sobre a execução da Ação?

6.2 O Incra-Sede possui sistemática de controle que permita a consolidação dos dados de 
execução da Ação e disponibilização à Sociedade?

3. Escopo da avaliação

 O presente relatório de Avaliação da Execução de Programas de Governo (RAv) con-
solida análises realizadas na execução de ações de controle nas seguintes Superintendências 
Regionais: Pará (SR 01); Ceará (SR 02); Pernambuco (SR 03); Goiás (SR 04); São Paulo (SR 08); 
Paraná (SR 09); Santa Catarina (SR 10); Rio Grande do Sul (SR 11); Maranhão (SR 12); Mato 
Grosso (SR 13); Acre (SR 14); Amazonas (SR 15); Mato Grosso do Sul (SR 16); Rondônia (SR 
17); Paraíba (SR 18); Rio Grande do Norte (SR 19); Espírito Santo (SR 20); Alagoas (SR 22); Ser-
gipe (SR 23); Piauí (SR 24); Tocantins (SR 26); Pará/Marabá (SR 27); Distrito Federal e Entorno 
(SR 28) e Santarém (SR 30).

Nas Superintendências, foram realizadas as seguintes análises, cujos resultados têm por objeti-
vo responder as questões estratégicas nº 1 a 6:

i) verificação da sistemática utilizada na execução da Ação 8396, especialmente quanto ao 
levantamento de necessidade de obras nos projetos, à priorização dos objetos, ao registro 
e consolidação das informações relativas à Ação;

ii) avaliação dos processos de contratação e de convênios relativos a obras constantes em 
amostra não probabilística1, com a finalidade de verificar a sua instrução e a atuação das 
Superintendências na fiscalização dos objetos contratados ou conveniados;

iii) visita ao local de obras selecionadas na amostra não probabilística, com a finalidade de 
verificar a compatibilidade entre os objetos acordados e os de fato executados.

Registra-se que as análises referentes aos custos unitários e a indicação da referência de preços no 
orçamento-base, bem como aos preços da planilha de custos do licitante vencedor (subquestões 
estratégicas nº 2.2 e 2.4) não estão compondo os resultados compilados neste relatório, tendo em 
vista a impossibilidade estrutural de se executar ações de controle necessárias para tais avaliações.

1 Na fase de planejamento deste trabalho, foi selecionada amostra probabilística, para um erro de 0,08 e nível de 
confiança de 95%, a partir do universo de obras informado por cada uma das Superintendências Regionais em levanta-
mento de informações realizado pela CGU no início de 2013. No entanto, em virtude da impossibilidade de se executar 
ações de controle de forma tempestiva para toda a amostra selecionada, decidiu-se, posteriormente, pela redução do 
escopo, o que impossibilita a inferência dos resultados obtidos para o universo.



24

 4. Resultados

 A partir dos exames realizados foram evidenciadas fragilidades e inadequações nos mecanis-
mos de controle do Incra e inexecuções de obras, as quais culminaram nas ocorrências descritas ao 
longo do relatório. 

Para cada conjunto de ocorrências, foram realizadas recomendações com vistas ao aperfeiçoamen-
to dos controles internos, para as quais, em alguns casos, o gestor federal apresentou as providên-
cias adotadas durante a realização dos trabalhos.

Cada uma das recomendações é monitorada pela CGU, de acordo com o cronograma para 
implementação estabelecido em Plano de Providências Permanente, no sentido de certificar 
a sua implementação.

A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada uma das questões e subquestões estra-
tégicas objeto de avaliação.

4.1 A priorização das obras é efetivamente realizada 
com o intuito de prover os Projetos de Assentamento 

carentes de infraestrutura?

 Durante a realização da ação, verificou-se que os normativos que regiam a execução da 
Ação 8396 não definiam os critérios a serem observados na priorização das obras de infraes-
trutura. Assim, conforme informação dada pela Diretoria de Desenvolvimento do Incra, cabia 
aos gestores das Superintendências Regionais a definição das necessidades de implantação das 
obras de infraestrutura em assentamentos, de acordo com as demandas locais.

Em decorrência da situação identificada, foi emitida recomendação para que o Incra Sede es-
tabelecesse referencial normativo orientando as Superintendências Regionais quanto à neces-
sidade de realizarem avaliação sistemática da situação de infraestrutura básica nos projetos de 
assentamento e de registrarem as informações levantadas para fins de priorização das obras a 
serem realizadas (periodicidade, modelo de registro, atesto do servidor, etc). 

Em decorrência da aludida recomendação, a Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de As-
sentamento emitiu a Norma de Execução nº 111, de 19 de março de 2014, a qual estabelece 
critérios para priorização na seleção de projetos de assentamento criados ou reconhecidos pelo 
Incra onde deverão ser implantadas obras de engenharia. Conforme consta no artigo 8º do refe-
rido normativo, foi previsto, ainda, o desenvolvimento de sistema informatizado com o objetivo 
de permitir o registro de dados relativos aos projetos de assentamento e a sua priorização. 

A referida recomendação foi considerada parcialmente atendida, tendo em vista que a norma pu-
blicada estabeleceu que as informações dos projetos de assentamento serão registradas no sistema 
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informatizado em conformidade com o seu Anexo I, o qual contempla campos a serem preenchidos 
pelas Superintendências Regionais com informações decorrentes do levantamento de necessidades 
de cada assentamento. Não foram estabelecidas, no entanto, sistemáticas pelas quais deve ser reali-
zado o levantamento de necessidades nos projetos de assentamento, não tendo sido feita menção à 
necessidade de as Superintendências Regionais realizarem, dentro de suas possibilidades operacio-
nais, a avaliação permanente da situação de infraestrutura básica nos assentamentos.

No presente Relatório de Avaliação verificam-se consignados os resultados de ações de controle 
realizadas em 28 Superintendências Regionais, dentre as quais, a SR 29 – Médio São Francisco/PE, 
que não atendeu às demandas da Unidade Regional deste Órgão Central de Controle Interno no 
Estado de Pernambuco, impossibilitando a realização de análises sobre as subquestões estratégicas. 

O resultado das análises realizadas nas Superintendências abrangidas pelo escopo deste relatório 
quanto ao levantamento de necessidades de obras para priorização apresenta-se consignado nos 
subitens a seguir:

4.1.1 As Superintendências Regionais do Incra realizam estudo/diagnóstico pe-
riódico dos locais carentes de obras de infraestrutura e o utilizam para seleção 

dos Assentamentos a serem beneficiados?

 Tem-se por objetivo verificar como se realiza o levantamento das necessidades dos assenta-
mentos, que consistem em dados que venham a subsidiar a priorização dos locais a serem realizadas 
obras de infraestrutura. 

Na avaliação realizada, identificou-se que quinze das Superintendências avaliadas não utilizaram me-
canismos sistemáticos para realização do levantamento de necessidades nos projetos de assenta-
mento, quais sejam: Ceará (SR 02); Pará (SR 01); Pernambuco (SR 03); Goiás (SR 04); Santa Catarina 
(SR 10); Maranhão (SR 12); Mato Grosso (SR 13); Mato Grosso do Sul (SR 16); Paraíba (SR 18); Rio 
Grande do Norte (SR 19); Alagoas (SR 22); e Tocantins (SR 26); Amapá (SR 21); Roraima (SR 25) e 
Santarém (SR 30). 

Nessas quinze Superintendências observou-se que, de forma geral, o levantamento das necessida-
des é feito somente por meio de inventário das solicitações apresentadas pelas prefeituras, assenta-
dos e associações dos assentados. Posteriormente, os servidores do Setor de Infraestrutura visitam 
os assentamentos para averiguar a veracidade da situação que gerou os pedidos, para subsídio à 
seleção das obras e à elaboração dos projetos básicos.

Nas doze Superintendências que realizaram o levantamento de necessidades de forma 
contínua, quais sejam as Superintendências Regionais da Bahia (SR 05); Minas Gerais (SR 
06); Rio de Janeiro (SR 07); São Paulo (SR 08); Paraná (SR 09); Rio Grande do Sul (SR 11); 
Acre (SR 14); Amazonas (SR 15); Rondônia (SR 17); Espírito Santo (SR 20) e Sergipe (SR 
23), Piauí (SR 24) observou-se que não há padrão na sistemática utilizada, fazendo-se uso 
dos Planos de Desenvolvimento e Recuperação de Assentamentos, elaborados por meio 
de convênios, pelas visitas dos próprios servidores da Autarquia e considerando as deman-
das apresentadas pelos movimentos sociais.
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Tendo em vista as constantes alterações passíveis de ocorrer nos projetos de assentamento 
ao longo do tempo, tais como aumento da população e modificação dos artigos e insumos 
produzidos, os quais podem apresentar novas demandas quanto ao abastecimento de água e a 
necessidade de tráfego nas vias de acesso, torna-se essencial o acompanhamento sistemático 
da situação dos projetos de assentamento no que tange à necessidade de construção ou me-
lhoria de sua infraestrutura. Considera-se, portanto, que as Superintendências devem estar à 
frente do processo de atualização dessas informações, e não apenas atuar como receptoras e 
catalisadoras das demandas apresentadas pelos interessados.

A Recomendação emitida foi considerada como parcialmente atendida em vista das providên-
cias adotadas pela Autarquia, tendo em vista a publicação da NE nº 111/2014. Esse normativo 
estabelece, no Anexo I, modelo por meio do qual serão registradas pelas Superintendências 
Regionais, em sistema informatizado a ser criado pelo Incra, as informações decorrentes do 
diagnóstico das necessidades nos assentamentos, incluindo a quantidade de habitações a serem 
abastecidas por água potável e a extensão de estradas necessárias, o que padroniza ferramen-
ta de consolidação das informação coletadas em campo. No entanto, não consta orientação 
para que as Superintendências estabeleçam mecanismos para realizar a avaliação sistemática do 
diagnóstico de infraestrutura nos projetos de assentamento.  

Em manifestações seguintes, encaminhadas por meio dos documentos INFO/DIVISÃO DE IM-
PLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 1/nº 02/2015, de 14/01/2015, e INFO/DIVISÃO DE IMPLAN-
TAÇÃO DE OBRAS – DDI 1/nº 16/2015 , de 08/05/2015, a Autarquia se posicionou pelo 
entendimento de que a Norma de Execução nº 111/2014 atenderia a recomendação, e que se-
ria necessária a constituição de comissão de técnicos para elaborarem uma nova redação para 
o normativo em referência, de forma a contemplar os mecanismos de avaliação sistemática da 
situação de infraestrutura básica nos projetos de assentamentos. 

Ainda, na INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 1/Nº 01/2016, de 06/01/2016, 
encaminhada por meio do Ofício/AUD/nº 02/2016, de 08/01/2016, a Diretoria de Desenvol-
vimento informou sobre a reunião da comissão de técnicos em novembro de 2015, da qual se 
elaborou nova minuta para a NE nº 111/2014, com orientações para que as Superintendências 
Regionais estabelecessem, “dentro de suas possibilidades operacionais, mecanismos de ava-
liação permanente da situação de infraestrutura nos assentamentos, através do levantamento 
físico de suas necessidades básicas (diagnóstico de infraestrutura)”. Apresentou, ainda, enten-
dimento pela entrada em vigor do Sistema Gerencial de Obras de Engenharia – Sieng como 
fator para evitar futuras ocorrências tais quais as identificadas, o que deve se encontrar em 
condições de operação entre maio e junho de 2016.

As providências adotadas pela Autarquia visam atender a recomendação expedida e estabe-
lecer os procedimentos de avaliação da infraestrutura nos assentamentos pelas Unidades Re-
gionais, fortalecendo os controles administrativos, contudo, aguarda-se que a orientação às 
Superintendências seja efetivamente expedida.
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Por conseguinte, considerou-se atendida apenas a parte da recomendação que trata da neces-
sidade de o Incra Sede orientar as Superintendências Regionais quanto ao registro das informa-
ções levantadas nos assentamentos para fins de priorização das obras.

Recomendação 001 (parcialmente atendida): 

Estabelecer referencial normativo que oriente as Superintendências Regionais quanto à neces-
sidade de realizar avaliação sistemática da situação de infraestrutura básica nos projetos de as-
sentamento e de registrar as informações levantadas para fins de priorização das obras a serem 
realizadas (periodicidade, modelo de registro, atesto do servidor, etc). (Grifada parte pendente)

4.1.2 Os processos encontram-se devidamente motivados, identificando a ne-
cessidade da obra contratada?

 A motivação expõe as causas e define a razão para a execução do ato administrativo, 
caracterizando a imparcialidade na sua autorização. Com isso, o objetivo desta subquestão 
consiste em verificar se os motivos para a realização de obras nos assentamentos, expostos nos 
processos, são suficientes para evidenciar a sua necessidade. 

Nas dezessete Superintendências Regionais em que foi verificada a ausência de sistemática para 
levantamento e consolidação de informações quanto às necessidades de infraestrutura, foram 
analisados alguns processos relativos a obras já iniciadas, com a finalidade de verificar se houve 
a devida justificativa para a sua implementação.

Foi verificado que do total de 41 obras analisadas, em onze, relativas às Superintendências Re-
gionais do Pará (SR 01), do Maranhão (SR 12), Mato Grosso do Sul (SR 16) e do Pará/Santarém 
(SR 30) não havia fundamentação que justificasse a sua necessidade, apenas motivação genérica, 
não embasada em diagnóstico específico da situação de cada projeto de assentamento. Assim, 
do total de 41 processos de obras analisados, em 26,8% não foram identificadas fundamenta-
ções para as implantações das obras.

Ressalte-se que o conhecimento das condições específicas de cada local beneficiado com obra 
é de fundamental importância não apenas para a motivação, nos processos, quanto à imple-
mentação das obras, mas também para o acompanhamento dos Planos de Desenvolvimento 
dos Assentamentos - PDA e controle das ações realizadas para a sua consolidação.

Assim como tratado na subquestão estratégica 1.1, a entrada em operação do Sistema Geren-
cial de Obras de Engenharia – Sieng poderá vir a proporcionar os dados atualizados acerca das 
condições de infraestrutura nos assentamentos, os quais podem ser utilizados para motivar a 
implantação de obras nos locais.
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Recomendação 001:

Quando da implantação do Sistema Gerencial de Obras de Engenharia – Sieng, expedir orientação 
às Superintendências Regionais para que façam uso das informações geradas a partir do referido sis-
tema para priorizar e fundamentar as obras de infraestrutura básica em projetos de assentamento.

4.1.3 São utilizados critérios objetivos na seleção e priorização dos Assenta-
mentos a serem beneficiados?

 A intenção da subquestão estratégica é a de verificar se os controles do Incra não per-
mitem que assentamentos sejam priorizados para receber obras em detrimento de outros com 
maiores necessidades.

Nas obras realizadas antes da publicação da NE Incra nº 111/2014 não havia normativo que de-
finisse os critérios que eram utilizados para seleção e priorização dos assentamentos que eram 
beneficiados. Conforme informações da Autarquia, orientações às Superintendências sobre a 
priorização de atendimento das obras eram repassadas, de forma continuada, em reuniões in-
dividuais ou colegiadas e até mesmo por meio de documentos formais, como no caso do Plano 
de Compromissos que foi firmado entre a Sede e as Superintendências para cumprimento de 
metas no exercício de 2012.

Em vista de o escopo das ações de controle consignado neste relatório ser pretérito à publica-
ção da referida Norma de Execução, nas Superintendências Regionais pertencentes ao escopo 
do presente Relatório, foi realizada verificação quanto à existência de normativo interno, ou de 
documento formal, que estabelecesse os critérios para priorização das obras de engenharia no 
âmbito das Superintendências Regionais. 

O resultado das análises demonstrou que somente na Superintendência Regional do Incra em 
Minas Gerais foi identificada definição formal dos critérios utilizados na seleção das obras re-
alizadas com os recursos da Ação 8396, onde também foi verificada a objetividade no critério 
estabelecido. A formalização deu-se por meio do Plano de Ação 2013-2014, estabelecido pela 
Direção Central do Incra, referindo-se a obras de infraestrutura em benefício às famílias con-
templadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida Rural.

Adicionalmente, a despeito de as demais Unidades não disporem de normativo, foi realizada 
verificação quanto à objetividade dos critérios utilizados na prática pelos gestores regionais na 
definição das obras a serem executadas.

Nas Superintendências Regionais de São Paulo (SR 08), Paraíba (SR 18), Sergipe (SR 23), Paraná 
(SR 09), Rio Grande do Sul (SR 11) e Espírito Santo (SR 20), verificou-se a utilização de critérios 
baseados na antiguidade e na maior necessidade de recursos nos projetos, em complementa-
ção às diretrizes de atendimento definidas pelo Incra Sede.
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Na Superintendência Regional do Rio de Janeiro (SR 07) verificou-se a utilização de critérios 
baseados na escassez de mão de obra qualificada local e na  localização do assentamento nos 
Territórios da Cidadania.

Nas demais Superintendências analisadas, em  três, Roraima (SR 25), Amapá (SR 21) e PE/Médio 
São Francisco (SR 29), não foram apresentadas respostas aos questionamentos do Órgão Cen-
tral de Controle Interno acerca dos critérios de priorização, impossibilitando as análises; nas 
demais dezessete, Pará (SR 01); Ceará (SR 02); Pernambuco (SR 03); Goiás (SR 04); Bahia (SR 
05); Santa Catarina (SR 10); Maranhão (SR 12); Mato Grosso (SR 13); Acre (SR 14); Amazonas 
(SR 15); Mato Grosso do Sul (SR 16); Rondônia (SR 17); Rio Grande do Norte (SR 19); Alagoas 
(SR 22); Piauí (SR 24); Tocantins (SR 26) e Pará/Marabá (SR 30), apesar de serem consideradas 
as orientações do Incra Sede, observou-se que não são utilizados parâmetros objetivos para 
direcionamento do processo de priorização das obras, o qual se dá, em grande maioria, pela  
apreciação das demandas existentes, sem que haja a formalização de fatores de ponderação e 
a quantificação da relevância de cada uma das obras submetidas à apreciação. 

Dessa forma, a ausência de formalização dos critérios utilizados na priorização, associada a não 
utilização, por parte das Superintendências, de bases objetivas de comparação entre as obras 
selecionadas em cada exercício permite subjetividade na escolha de quais projetos de assenta-
mento serão beneficiados. 

Em virtude da ausência de critérios identificada, foi emitida recomendação para que fossem 
formalizados, por meio de normativo, critérios para priorização das obras de infraestrutura que 
permitissem uma escolha objetiva, por parte das Superintendências Regionais, entre as deman-
das existentes, com o estabelecimento de pesos diferentes para as variáveis ou situações que 
devam ser consideradas no processo de escolha das obras.

Em atendimento, conforme mencionado anteriormente, a Diretoria de Desenvolvimento de 
Projetos de Assentamento editou, em 19/03/2014, a NE nº 111, a qual estabelece, em seus 
artigos 5º e 6º, critérios para priorização na seleção de projetos de assentamento criados ou 
reconhecidos pela Autarquia onde deverão ser implantadas obras de engenharia. Portanto, o 
mencionado normativo supre a lacuna identificada em relação à seleção das obras, conforme 
abordado na questão estratégica nº 5 deste Relatório. 

4.2 As licitações foram realizadas utilizando mecanismos 
e instrumentos adequados para a seleção da alternativa 

mais vantajosa para a Administração Pública?

 A execução da ação de forma vantajosa para a administração pressupõe a contratação 
de empresas por preços adequados (valores de mercado) e o atendimento aos normativos vi-
gentes. No presente trabalho foi analisada a conformidade normativa; e a avaliação quanto aos 
valores de mercado será realizada em etapa posterior.
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Nesse sentido, o objetivo desta etapa do trabalho consistiu em analisar a completude dos processos 
de contratação formalizados pelas Superintendências Regionais por meio de licitação, no que tange 
ao cumprimento de requisitos básicos preconizados na Norma de Execução Incra nº 54/2006 e à 
adequação do projeto de engenharia, do orçamento básico e dos critérios de seleção das propostas.

Dos resultados apurados nas ações de controle realizadas para avaliar esta questão estratégica, 
restou comprovado que, dentro do escopo avaliado por meio das subquestões estabelecidas, 
na maioria dos casos os procedimentos adotados nas contratações dos executantes das obras 
não são aderentes aos normativos, tanto no que se refere aos requisitos gerais e específicos da 
Norma de Execução nº 54, de 29 de dezembro de 2006, quanto aos ditames da Lei nº 8666, 
de 21 de junho 1993.

Por meio da INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 1/Nº 01/2016, de 06/01/2016, 
encaminhada por meio do Ofício/AUD/nº 02/2016, de 08/01/2016,  a Diretoria de Desenvolvi-
mento se posicionou da seguinte forma em relação às ocorrências apuradas durante a avaliação:

“Acreditamos que esta condição foi atendida na maioria dos casos, principalmente pela 
obrigação legal de assim o proceder, porém não dispomos de condições operacionais para 
precisar, com absoluta certeza, o sim ou o não, haja vista que as Superintendências Re-
gionais do Incra têm plena autonomia em sua área de jurisdição para desenvolverem suas 
licitações regionais, cabendo aos seus gestores a responsabilidade pelos atos praticados.”

Ocorre que na maioria dos casos, conforme se verifica a partir dos resultados compilados nas 
subquestões estratégicas a seguir descritas, foi identificada a não aderência aos normativos, re-
sultando em recomendações às Superintendências Regionais, bem como ao Incra Sede, devido 
a sua atribuição de supervisão dos atos administrativos dos órgãos descentralizados.

4.2.1 O projeto básico é adequado e completo?

 Para fins de verificação do cumprimento de requisitos necessários à consecução dos 
objetos, foram analisados 91 processos de obras realizadas em projetos de assentamento de 
dezessete Superintendências Regionais, conforme quadro a seguir:

Quadro 1: Objetos analisados no âmbito do Acompanhamento 
 da Ação 8396, quanto ao planejamento da execução.

Item Superintendência 
Regional Instrumento Descrição da obra Valor da 

obra (R$)

1 SR 05 – BA Contrato nº 
004/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Antônio Conselheiro II 505.999,06

2 SR 05 – BA Contrato nº 
004/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Fazendas Reunidas Pai João 775.459,92

3 SR 05 – BA Contrato nº 
004/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Fazenda Serra Grande 371.013,55
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4 SR 05 – BA Contrato nº 
004/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Extrativista São Francisco 935.339,35

5 SR 05 – BA Contrato nº 
007/2011

Implantação de sistema de abasteci-
mento de água no PA Olho D’Água 1.394.778,32

6 SR 05 – BA Contrato nº 
007/2011

Implantação de sistema de abasteci-
mento de água no PA Conjunto Baixão 1.738.646,54

7 SR 05 – BA Contrato nº 
014/2010

Implantação de sistema de abasteci-
mento de água no PA Fazenda Santa 

Helena
364.770,57

8 SR 08 - SP Contrato nº 
51/2009

Implantação e recuperação de estrada 
no PA Horto Aimorés

   
4.161.830,18 

9 SR 08 – SP Contrato nº 
030/2010

Perfuração de poço artesiano no PDS 
Da Barra 83.040,00

10 SR 08 – SP Contrato nº 
030/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Zumbi dos Palmares 120.408,00

11 SR 08 – SP Contrato nº 
030/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Maracy 125.252,00

12 SR 08 – SP Contrato nº 
030/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Arizona 103.800,00

13 SR 08 – SP Contrato nº 
030/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Zumbi dos Palmares 119.024,00

14 SR 08 – SP Contrato nº 
030/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Zumbi dos Palmares 96.880,00

15 SR 08 – SP Contrato nº 
030/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Josué de Castro 89.960,00

16 SR 08 – SP Contrato nº 
030/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Antônio Lafaiete de Oliveira 146.704,00

17 SR 08 – SP Contrato nº 
030/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Com. Agrar. Nova São Carlos 135.632,00

18 SR 10 – SC Contrato nº 
4.000/2012

Recuperação e complementação de es-
tradas no PA José Maria 985.093,53

19 SR 10 – SC Contrato nº 
7.000/2011

Implantação e recuperação de estradas 
vicinais no PA Pátria Livre 699.473,49

20 SR 11 – RS Contrato nº 
2.260/2009

Implantação de estradas vicinais no PA 
Cambaí 1.022.146,96

21 SR 16 - MS Contrato nº 
27.000/2010

Implantação de estradas vicinais no PA 
Bela Manhã

       
213.318,06 

22 SR 16 – MS Contrato nº 
26/2010

Perfuração de poços profundos PA 
Vinte de Março 54.192,18

23 SR 17 – RO Contrato nº 
7.000/2012

Construção e recuperação de estradas 
no PA Rosana Lecy 719.480,29

24 SR 17 – RO Contrato nº 
1.000/2012

Construção de estradas vicinais no PA 
Flor do Amazonas 2 e 3 526.175,05

25 SR 18 – PB Contrato nº 
25/2012

Recuperação de açude no PA 
Mandacaru 438.725,31

26 SR 18 – PB Contrato nº 
26/2012

Recuperação de açude no PA Osiel 
Alves 216.037,76

27 SR 21 – AP Contrato nº 
8.000/2010

Implantação de estrada vicinal no PA 
Nova Vida 1.316.111,11

28 SR 22 - AL Contrato nº 
12.000/2010 Construção de estrada no PA Brasileiro    

4.447.190,80 



32

29 SR 22 - AL Contrato nº 
18.000/2010

Pavimentação de estradas vicinais no 
PA Flor do Mundaú

   
1.306.299,88 

30 SR 22 - AL Contrato nº 
11.000/2010

Execução de estrada vicinal no PA 
Cavaco

   
1.419.709,29 

31 SR 22 - AL Contrato nº 
11.000/2010

Execução de estrada vicinal no PA Serra 
Preta

   
1.461.077,02 

32 SR 22 - AL Contrato nº 
17.000/2010

Construção de ponte (I) no PA Quinta 
da Serra

       
143.840,42 

33 SR 22 - AL Contrato nº 
17.000/2010

Construção de ponte (II) no PA Quinta 
da Serra

       
145.616,51 

34 SR 22 - AL Contrato nº 
17.000/2010

Construção de ponte no PA São Pedro 
II

       
234.597,69 

35 SR 22 - AL Contrato nº 
6.000/2011

Pavimentação de estrada vicinal no PA 
Boa Vista

         
85.667,34 

36 SR 22 - AL Contrato nº 
6.000/2011

Construção de ponte no PA Santa Cruz 
do Riachão

       
159.516,37 

37 SR 24 - PI Contrato nº 
11.000/2012

Implantação e recuperação de estradas 
vicinais no PA Fazenda Cascavel

       
195.982,39 

38 SR 24 - PI Contrato nº 
12.000/2012

Implantação e recuperação de estradas 
vicinais no PA Bom Sucesso

       
416.895,09 

39 SR 24 - PI Contrato nº 
12.000/2012

Implantação e recuperação de estradas 
vicinais no PA Chapadinha

       
260.212,26 

40 SR 24 - PI Contrato nº 
12.000/2012

Implantação e recuperação de estradas 
vicinais no PA Ouro Verde

       
290.901,30 

41 SR 24 - PI (piloto) Contrato nº 
97.500/2011 

Perfuração e instalação de poços tubu-
lares e construção de rede de distribui-

ção de água no PA Juazeiro

       
305.356,67 

42 SR 24 – PI Contrato nº 
93.500/2011

Implantação de sistema de captação e 
distribuição de água no PA Fortaleza 

VII
96.819.86

43 SR 24 – PI Contrato nº 
94.500/2011

Implantação de sistema de captação e 
distribuição de água no PA Herdeiros 

de Chê
171.856,27

44 SR 24 – PI Contrato nº 
95.500/2011

Implantação de sistema de captação e 
distribuição de água no PA Vinte e Dois 

de Maio
106.936,65

45 SR 24 – PI Contrato nº 
96.000/2011

Construção de sistema de captação e 
distribuição de água no PA Salinas e 

Estiva
371.767,20

46 SR 24 – PI Contrato nº 
96.000/2011

Implantação de sistema de captação e 
distribuição de água no PA Gavião 98.398,48

47 SR 24 – PI Contrato nº 
97.500/2011

Construção de sistema de captação e 
distribuição de água no PA Santa 

Bárbara
95.599,05

48 SR 24 – PI Contrato nº 
97.500/2011

Construção de sistema de captação e 
distribuição de água no PA 

Cachoeirinha
79.456,01

49 SR 24 – PI Contrato nº 
15.000/2012

Implantação/Recuperação de estradas 
vicinais no PA Amastempo 635.620,74

50 SR 26 – TO Contrato nº 
17.000/2009

Implantação e recuperação de estradas 
vicinais no PA São Paulo 146.661,32

51 SR 26 – TO Contrato nº 
25.000/2009

Implantação de estradas vicinais no PA 
São Jorge II 290.683,33
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52 SR 26 – TO Contrato nº 
7.000/2008

Implantação de estrada vicinal no PA 
Vitória I 297.095,72

53 SR 26 – TO Contrato nº 
8.000/2008

Implantação de estradas vicinais no PA 
1º de Janeiro 191.294,01

54 SR 30 – PA/
Santarém

Contrato nº 
27/2010

Implantação de estradas vicinais no PA 
Nova Altamira 757.071,91

55 SR 01 – PA Convênio nº 
708754/2009

Implantação de estações de tratamen-
to de água no RDS Itatupã-Baquiá 404.221,91

56 SR 01 – PA Convênio nº 
756560/2011

Construção/complementação de estra-
das vicinais no PA Vale do Ariacaua 986.464,30

57 SR 01 – PA Convênio nº 
740.306/2010

Construção de sistema de abasteci-
mento de água na RESEX Marinha 

Caeté-taperaçu
262.144,34

58 SR 02 - CE (piloto) Convênio nº 
738.564/2010

Construção de Estrada Vicinal no PA 
São José II

       
455.594,18 

59 SR 02 – CE Convênio nº 
703.923/2009 Construção de açude no PA Xavier 320.032,92

60 SR 02 – CE Convênio nº 
761.185/2011

Construção de estrada vicinal no PA 
São Marinho/Rodeador 415.778,15

61 SR 02 – CE Convênio nº 
769.454/2012

Pavimentação de estrada vicinal em re-
vestimento primário 802.649,21

62 SR 04 – GO Convênio nº 
756412/2011

Abertura e complementação de estra-
das vicinais, implantação de obras de 
arte correntes e implantação de duas 

pontes.

       
560.914,56

63 SR 06 – MG Convênio nº 
737908/2010

Construção de ponte no PA Ulisses 
Oliveira 188.861,42

64 SR 10 – SC Convênio nº 
755986/2011

Implantação de estradas vicinais no PA 
Olívio Albani 285.792,39

65 SR 11 – RS Convênio nº 
702645/2008

Recuperação de estradas vicinais no PA 
Dos Cerros/Conquista dos Cerros 648.549,00

66 SR 11 – RS Convênio nº 
702645/2008

Recuperação de estradas vicinais no PE 
Vitória São João 77.208,00

67 SR 11 – RS Convênio nº 
721531/2009

Recuperação e complementação de es-
tradas vicinais no PA Nhandú 550.412,90

68 SR 11 – RS Convênio nº 
752107/2010

Implantação de rede de abastecimento 
de água no PA Tarumã I/ 25 de 

Novembro
581.859,32

69 SR 11 - RS Convênio nº 
702.635/2008

Implantação de estradas vicinais no PA 
Santa Elmira

       
218.327,75 

70 SR 11 - RS Convênio nº 
723.497/2009

Recuperação de trechos críticos de es-
tradas vicinais no PA Capivara II/

Conquista da Capivara

         
29.557,85 

71 SR 11 - RS Convênio nº 
723.497/2009

Recuperação de trechos críticos de es-
tradas vicinais no PE Abrindo Fronteiras

         
40.926,61 

72 SR 11 - RS Convênio nº 
723.497/2009

Recuperação de trechos críticos de es-
tradas vicinais no PE Nova União II 

         
29.543,94 

73 SR 11 - RS Convênio nº 
723.497/2009

Recuperação de trechos críticos de es-
tradas vicinais no PA Banhado Grande

         
40.195,43 

74 SR 11 - RS Convênio nº 
RS/4920/2007

Recuperação de trechos críticos de es-
tradas vicinais no PA Santa Luciana

       
279.033,76 

75 SR 12 - MA Convênio nº 
763.223/2011

Recuperação de estradas vicinais e 
construção de 2 pontes no PA Açaí

   
1.297.013,84 
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76 SR 12 - MA Convênio nº 
704.680/2009 Recuperação de estradas no PA Cuba        

292.221,56 

77 SR 13 – MT Convênio nº 
737366/2010

Construção e recuperação de estradas 
vicinais no PA Vale do Sol 223.056,03

78 SR 13 – MT Convênio nº 
754539/2010

Construção de estradas vicinais no PA 
Cabaças 382.782,91

79 SR 13 – MT Convênio nº 
760225/2011

Construção e recuperação de estradas 
vicinais no PA Cristalino 988.640,00

80 SR 14 – AC Convênio nº 
755.824/2011

Implantação de ramais no PDS Bonal, 
Barro Alto e Havaí. 635.678,00

81 SR 14 – AC Convênio nº 
732.122/2010

Melhoramento de ramais no PA Santa 
Luzia e no PA Tupá 938.782,00

82 SR 25 – RR Convênio nº 
757190/2011

Recuperação e complementação de es-
tradas vicinais no PA Bom Sucesso 1.378.203,04

83 SR 25 – RR Convênio nº 
764397/2011

Construção de estrada vicinal PA Novo 
Paraíso 1.650.911,86

84 SR 26 – TO Convênio nº 
703592/2009

Implantação e recuperação de estradas 
vicinais no PA Marcos Freire 317.873,37

85 SR 26 – TO Convênio nº 
733664/2010

Recuperação e complementação de es-
trada vicinal no PA Lago Preto 123.250,03

86 SR 26 – TO Convênio nº 
733664/2010

Implantação e recuperação de estradas 
vicinais no PA Araguaiala 35.325,91

87 SR 26 – TO Convênio nº 
752967/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Sossego 209.318,02

88 SR 27 – PA/Marabá Convênio nº 
737594/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Tucuma 704.264,21

89 SR 27 – PA/Marabá Convenio nº 
743.948/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Tucuma 1.045.524,00

90 SR 30 – PA/
Santarém

Convênio nº 
763147/2011

Implantação e recuperação de estrada 
vicinal no PA Grotão da Onça 1.366.857,65

91 SR 30 – PA/
Santarém

Convênio nº 
769.264/2012

Construção e recuperação de estrada 
vicinal no PA Pilão Poente 02 4.845.204,93

Fonte: Ações de Controle realizadas pela CGU

Cumprimento dos requisitos gerais e específicos contidos na Norma de Execução 
Incra nº 54/2006:

Nas ações de controle realizadas foi verificado se, antes da execução das obras, as Superinten-
dências Regionais estavam cumprindo os seguintes requisitos básicos, preconizados no art. 5º 
da NE Incra nº 54/2006: 

a) Requisitos gerais:

a.1)  existência do projeto de engenharia;

a.2) obtenção da licença ambiental, quando não obtida por intermédio do Plano 
de  Desenvolvimento Sustentável do Assentamento (PDA)/ Plano de Recuperação do  A s -
sentamento (PRA);

a.3) declaração de previsão de recursos orçamentários que viabilizem a completa  
execução da obra.
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b) Requisitos específicos:

b.1) Obras de estradas vicinais: anteprojeto de organização territorial aprovado, com  d e -
finição do traçado dos eixos viários e das respectivas faixas de domínio;

b.2) Obras de abastecimento de água:

b.2.1) existência de estudo geofísico visando minimizar a possibilidade de perfuração de  
poço seco;

b.2.2) obtenção da outorga para o uso de recursos hídricos.

Os resultados obtidos em relação aos requisitos gerais não cumpridos pelas Superintendências 
Regionais encontram-se consolidados na quadro a seguir:

Quadro 2: Requisitos gerais não observados pelas Superintendências 
 Regionais antes da implementação das obras.

Requisitos gerais

Obras, por Superintendência Regional, em 
que os requisitos não foram cumpridos (itens 
referenciados na primeira coluna do Quadro 

1)

Existência de projeto de engenharia formalmen-
te elaborado, ou elaborado com documentação 

incompleta

61 (SR 02 – CE)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (SR 08 – SP)

20 (SR 11 – RS) 
50, 51, 52, 53 e 84 (SR 26 – TO)

Existência de licença ambiental

55, 56 e 57 (SR 01 – PA)
5 e 6 (SR 05 – BA)

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (SR 08 – SP)
20 (SR 11 – RS)

78 e 79 (SR 13 – MT)
22 (SR 16 – MS) 

25 e 26 (SR 18 – PB)
 28, 32, 33, 34 e 35 (SR 22 – AL)

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 e 49 
(SR 24 – PI) 

50, 51, 52 e 53 (SR 26 – TO)
90 e 91 (SR 30 – PA/Santarém)

Previsão de recursos orçamentários que viabili-
zem a completa execução da obra

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (SR 08 – SP)
80 (SR 14 – AC)
76 (SR 12 – MA)
20 (SR 11 – RS)

Fonte: Ações de controle realizadas pela CGU.

As análises realizadas demonstram que, dentre os requisitos gerais não observados pelas Supe-
rintendências Regionais antes da implantação das obras nos projetos de assentamento, a maior 
incidência relaciona-se à obtenção da licença ambiental não observada em 44 das 91  obras 
analisadas (48,35%) em onze das 22 Superintendências Regionais onde foram realizadas ações 
de controle referentes ao planejamento para a execução de obras (50%).

A Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
contempla o licenciamento ambiental como instrumento para evitar a ocorrência de danos ao 
meio ambiente e garantir a sustentabilidade de empreendimentos, reduzindo a produção de 
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passivos ambientais. Dessa forma, além de exigido pela NE Incra nº 54/2006, o licenciamento 
ambiental nos projetos de assentamento é regulado pelo órgão competente, o Conselho Na-
cional do Meio Ambiente – Conama, o qual consignou na Resolução CONAMA nº 387, de 27 
de dezembro de 2006 (vigente à época de início das obras analisadas), revogada pela Resolução 
CONAMA nº 458/2013, os procedimentos necessários à sua obtenção.

Tendo em vista que as licenças ambientais têm como objetivo principal evitar riscos e danos 
ao ser humano e ao meio ambiente, sobre as bases do princípio da precaução, a sua obtenção 
constitui aspecto fundamental na minimização de possíveis impactos ambientais, devendo ser 
observada pelas Superintendências antes do início das obras nos projetos de assentamento.

Quanto aos requisitos específicos, 57 dos 91 objetos analisados são obras de implantação de 
estradas vicinais, para as quais a NE Incra nº 54/2006 exigia anteprojeto de organização terri-
torial do assentamento aprovado, com definição do traçado dos eixos viários e das respectivas 
faixas de domínio. Conforme quadro abaixo, das 57 obras de implantação de estrada verifica-
das, dezessete estão localizadas em projetos de assentamento sem anteprojeto de organização 
territorial, situação desconforme com o normativo supracitado.

Considerando que com a organização territorial é definido o posicionamento dos lotes e de toda a 
infraestrutura do assentamento, a sua ausência compromete o acompanhamento das obras a serem 
desenvolvidas com vistas à consolidação das instalações necessárias às atividades dos assentados.

No que se refere a obras para abastecimento de água, os requisitos específicos não atendidos, 
em descompasso com a NE nº 54/2006, são relacionados à ausência de estudo geofísico visan-
do minimizar a possibilidade de perfuração de poço seco, bem como à ausência de outorga 
para o uso de recursos hídricos, a qual também é um dos instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, estabelecidos no inciso III do art. 5º da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 
1997. O resultado está compilado na quadro a seguir: 

Quadro 3: Requisitos específicos não obser-
vados pelas Superintendências Regionais an-
tes da implementação das obras.Requisitos 

específicos

Obras, por Superintendência Regional, em 
que os requisitos não foram cumpridos (itens 
referenciados na primeira coluna do Quadro 

1)

Anteprojeto de organização territorial

56 (SR 01 – PA)
58, 60 e 61 (SR 02 – CE);

8 (SR 08 – SP);
64 (SR 10 – SC);

75 e 76 (SR 12 – MA);
23 (SR 17 – RO);

32, 33, 34, 35 e 36 (SR 22 – AL)
84 (SR 26 – TO)

90 e 91 (SR 30 PA/Santarém)

Estudo Geofísico
57 (SR 01- PA)
10 (SR 08 – SP)
22 (SR 16 – MS) 

Outorga para o uso de recursos hídricos
55 e 57 (SR 01 – PA)
5 e 6 (SR 05 – BA)

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 (SR 24 – PI) 

Fonte: Ações de controle realizadas pela CGU.
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Análise dos projetos de engenharia:

Com exceção das obras relativas à Superintendência Regional de São Paulo (SR 08) menciona-
das no Quadro 2, para as quais não foi elaborado projeto de engenharia, mas apenas a planilha 
orçamentária, foram analisadas a adequação e completude dos projetos de engenharia elabo-
rados, estando os resultados consolidados na quadro a seguir:

Quadro 4: Resultado da avaliação quanto à adequação  
e completude dos projetos de engenharia.

Item avaliado
Obras, por Superintendência Regional, em 

que os itens não foram cumpridos (obras re-
ferenciadas na primeira coluna do Quadro 1)

Projeto de engenharia elaborado por profissio-
nal legalmente habilitado e registrado no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA

57 (SR 01 – PA)
91 (SR 30 – PA/Santarém)

Existência de Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART do profissional responsável pela 

elaboração do projeto de engenharia

57 (SR 01 – PA)
58 (SR 02 – CE)

21, 22 (SR 16 – MS)
23 (SR 17 – RO)

25 e 26 (SR 18 – PB)
27 (SR 21 – AP)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (SR 22 – AL)
82 (SR 25 – RR)

50, 51, 52 e 53 (SR 26 – TO)
91 (SR 30 – PA/Santarém)

Existência de Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART para a planilha orçamentária

55, 56 e 57 (SR 01 – PA)
58 e 60 (SR 02 – CE)

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (SR 08 – SP)
18, 19 e 64 (SR 10 – SC)
65, 66 e 67 (SR 11 – RS)

80 (SR 14 – AC)
21 (SR 16 – MS)
23 (SR 17 – RO)

25 e 26 (SR 18 – PB)
27 (SR 21 – AP)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (SR 22 – AL)
82 (SR 25 – RR)

50, 51, 52, 53, 85, 86 e 87 (SR 26 – TO)
54 e 90 (SR 30 – PA/Santarém)

Aprovação do projeto pelo Superintendente 
Regional

57 (SR 01 – PA)
70, 71, 72 e 73 (SR 11 – RS)

28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 (SR 22 – AL)
88 e 89 (SR 27 – PA/Marabá)

Justificativa para implantação da obra, conten-
do informações quanto a real necessidade do 

empreendimento

75 (SR 12 – MA)
50, 52 e 84 (SR 26 – TO)
91 (SR 30 – PA/Santarém)

Descrição da localização da obra
80 (SR 14 – AC)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (SR 22 – AL)
27, 42, 50, 53 e 84 (SR 26 – TO)
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Indicação, na planta do Projeto de 
Assentamento, da localização da obra

55 e 57 (SR 01 – PA)
80 (SR 14 – AC) 
21 (SR 16 – MS)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (SR 22 – AL)
27, 42, 50, 53, 84, 85, 86 e 87 (SR 26 – TO)

Diagnóstico da Situação do Projeto de 
Assentamento

55 e 57 (SR 01 – PA)
58, 59 e 60 (SR 02 – CE)

20, 65, 66 e 67 (SR 11 – RS)
75 e 76 (SR 12 – MA)

80 (SR 14)
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (SR 22 – AL)

37, 38, 39, 40 e 49 (SR 24 – PI)
50, 52, 53, 84 (SR 26 – TO)

90 e 91 (SR 30 – PA/Santarém)

Soluções alternativas para o projeto

55, 56 e 57 (SR 01 – PA)
59 e 60 (SR 02 – CE)
75 e 76 (SR 12 – MA)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (SR 22 – AL)
37, 38, 39, 40, 41 e 49 (SR 24 – PI)

82 (SR 25 – RR)
50, 53 e 84 (SR 26 – TO)

90 e 91 (SR 30 – PA/Santarém)

Avaliação dos benefícios sociais da obra

57 (SR 01 – PA)
58, 59 e 60 (SR 02 – CE)
65, 66 e 67 (SR 11 – RS)

75 e 76 (SR 12 – MA)
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (SR 22 – AL)

37, 38, 39, 40 e 49 (SR 24 – PI)
82 (SR 25 – RR)

42 e 50 (SR 26 – TO)
90 e 91 (SR 30 – PA/Santarém)

Especificações técnicas, com a indicação dos 
serviços a serem executados, materiais, equipa-
mentos e procedimentos construtivos a serem 
empregados na execução do empreendimento 

61 (SR 02 – CE)
76 (SR 12 – MA)
23 (SR 17 – RO)
29 (SR 22 – AL)

52 e 53 (SR 26 – TO)

Desenhos
59 (SR 02 – CE)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36 (SR 22 – AL)
50, 52, 53 e 84 (SR 26 – TO)

Planilha de quantitativos e preços contendo dis-
criminação detalhada dos serviços com as res-
pectivas unidades de medida e quantidades, os 
preços unitários e os valores parciais e totais de 

cada serviço e fornecimento

-

Cronograma físico-financeiro

56 (SR 01 – PA)
76 (SR 12 – MA)
23 (SR 17 – RO)

28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 (SR 22 – AL)

Memória de cálculos

41 (SR 02 – CE)
76 (SR 12 – MA)
21 (SR 16 – MS)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (SR 22 – AL)
85, 86, 84, 53, 50, 51 e 52 (SR 26 – TO)

Normas técnicas aplicadas

55 (SR 01 – PA)
59 (SR 02 – CE)

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (SR 22 – AL)
50, 52, 53 e 84 (SR 26 – TO)

Fonte: Ações de controle realizadas pela CGU.
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A análise dos projetos de engenharia nos nove processos de obras da Superintendência Regio-
nal de São Paulo constantes no escopo do trabalho foi dificultada em razão da inexistência de 
projeto formalmente elaborado, restringindo-se às planilhas orçamentárias. 

Considera-se que se a execução da ação de governo não for adequadamente planejada, não 
há como assegurar o atingimento dos objetivos almejados. Ademais, a conformidade da docu-
mentação de planejamento com os ditames dos normativos internos do Incra, bem como com 
a Lei nº 8.666/1993, deve ser observada pelas Superintendências Regionais de modo a garantir 
a validade dos atos do processo.

Ressalta-se a quantidade de ocorrências relativas à ausência de ART para a planilha orçamen-
tária de 49,45% do escopo analisado, e da ausência de ART para a elaboração do projeto de 
engenharia de 25,27%. A ausência de informações importantes, como a ART do profissional 
responsável pela elaboração do projeto de engenharia e das planilhas orçamentárias, não apre-
senta segurança técnica ao contratante e pode comprometer responsabilização futura no caso 
de dolo ou culpa por falhas ou omissões na elaboração de projetos e orçamentos. Além de não 
assegurar à sociedade que as obras são supervisionadas por profissionais habilitados.

Também foi identificada, em 23,07% dos processos analisados, a ausência de indicação dos 
locais das obras nas plantas dos assentamentos, fator que pode ser contribuinte para dificultar 
o acompanhamento e fiscalização da sua execução.   

Já a ausência de diagnósticos da situação dos Projetos de Assentamentos, verificada em 35,16% 
dos processos de obras analisados, pode comprometer o atingimento do objetivo pretendido, 
tendo em vista a evolução de características físicas, sócio econômicas, de infraestrutura, etc. 
A carência de dados atualizados dos locais de realização das obras foi abordada na subquestão 
1.1 deste Relatório de Avaliação, e as ocorrências podem ser minimizadas com o uso de infor-
mações a serem geradas por meio do Sistema Gerencial de Obras de Engenharia – Sieng, em 
desenvolvimento na Autarquia.

Nos relatórios individuais das ações de controle foram emitidas recomendações específicas 
para melhoria dos controles relacionados à elaboração dos projetos, para as quais se considera 
necessário o acompanhamento por parte da Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de 
Assentamento – DD, de suas implementações pelas Unidades Regionais, na condição de unida-
de supervisora dos trabalhos de implantação de infraestrutura nos projetos de assentamento, 
conforme preconiza o artigo 17, II, do Regimento Interno do INCRA. 

Recomendação 001:

Acompanhar as providências adotadas pelas Superintendências Regionais, por meio de orienta-
ções expedidas, para mitigar as ocorrências de não observância de requisitos gerais e específi-
cos do normativo que trata das obras de infraestrutura em assentamentos no âmbito da Autar-
quia Agrária e quanto à adequação e completude dos projetos de engenharia, relacionadas no 
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Quadros 2, 3 e 4 e o atendimento às recomendações emitidas nos Relatórios de Auditoria que 
seguem em anexo a este Relatório de Avaliação, além dos que seguiram anexos aos relatórios 
de Acompanhamento nº 13/2013, nº 33/2014 e nº 12/2015.

4.2.3  Foram utilizados critérios isonômicos na seleção das propostas?

 Para fins de verificação deste item, foram analisados os editais de licitação dos contra-
tos firmados diretamente pelas Superintendências Regionais, com a finalidade de verificar se 
as contratações foram realizadas conforme as especificações do ato convocatório e de acordo 
com a Lei nº 8.666/1993. 

Quadro 5: Escopo da avaliação realizada quanto à adequação  
e completude dos projetos de engenharia.

Item* Superintendência 
Regional

Procedimento 
licitatório Instrumento Descrição da obra

1 SR 05 – BA Concorrência 
nº 01/2010

Contrato nº 
004/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Antônio Conselheiro II

2 SR 05 – BA Concorrência 
nº 01/2010

Contrato nº 
004/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Fazendas Reunidas Pai João

3 SR 05 – BA Concorrência 
nº 01/2010

Contrato nº 
004/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Fazenda Serra Grande

4 SR 05 – BA Concorrência 
nº 01/2010

Contrato nº 
004/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Extrativista São Francisco

5 SR 05 – BA Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
007/2011

Implantação de sistema de abasteci-
mento de água no PA Olho D’Água

6 SR 05 – BA Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
007/2011

Implantação de sistema de abasteci-
mento de água no PA Conjunto 

Baixão

7 SR 05 – BA Concorrência 
nº 02/2010

Contrato nº 
014/2010

Implantação de sistema de abasteci-
mento de água no PA Fazenda Santa 

Helena

9 SR 08 – SP
Pregão 

Eletrônico nº 
30/2010

Contrato nº 
30/2010

Perfuração de poço artesiano no PDS 
Da Barra

10 SR 08 – SP
Pregão 

Eletrônico nº 
30/2010

Contrato nº 
30/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Zumbi dos Palmares

11 SR 08 – SP
Pregão 

Eletrônico nº 
30/2010

Contrato nº 
30/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Maracy

12 SR 08 – SP
Pregão 

Eletrônico nº 
30/2010

Contrato nº 
30/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Arizona

13 SR 08 – SP
Pregão 

Eletrônico nº 
30/2010

Contrato nº 
30/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Zumbi dos Palmares

14 SR 08 – SP
Pregão 

Eletrônico nº 
30/2010

Contrato nº 
30/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Zumbi dos Palmares
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15 SR 08 – SP
Pregão 

Eletrônico nº 
30/2010

Contrato nº 
30/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Josué de Castro

16 SR 08 – SP
Pregão 

Eletrônico nº 
30/2010

Contrato nº 
30/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Antônio Lafaiete de Oliveira

17 SR 08 – SP
Pregão 

Eletrônico nº 
30/2010

Contrato nº 
30/2010

Perfuração de poço artesiano no PA 
Com. Agrar. Nova São Carlos

18 SR 10 – SC
Tomada de 
Preços nº 
01/2012

Contrato nº 
4.000/2012

Recuperação e complementação de 
estradas no PA José Maria

19 SR 10 – SC
Tomada de 
Preços nº 
01/2011

Contrato nº 
7.000/2011

Implantação e recuperação de estra-
das vicinais no PA Pátria Livre

20 SR 11 – RS Concorrência 
nº 02/2009

Contrato nº 
2.260/2009

Implantação de estradas vicinais no 
PA Cambaí

21 SR 16 - MS
Tomada de 
Preços nº 
02/2010

Contrato 
27.000/2010

Implantação de estradas vicinais no 
PA Bela Manhã

23 SR 17 – RO Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
7.000/2012

Construção e recuperação de estra-
das no PA Rosana Lecy

24 SR 17 – RO Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
1.000/2012

Construção de estradas vicinais nos 
PAs Flor do Amazonas 2e 3

25 SR 18 – PB
Tomada de 
Preços nº 
03/2011

Contrato nº 
25/2012

Recuperação de açude no PA 
Mandacaru

26 SR 18 – PB
Tomada de 
Preços nº 
02/2012

Contrato nº 
26/2012

Recuperação de açude no PA Osiel 
Alves

27 SR 21 – AP Concorrência 
nº 02/2010

Contrato nº 
8.000/2010

Implantação de estrada vicinal no PA 
Nova Vida

35 SR 22 - AL Concorrência 
nº 01/2011

Contrato 
6.000/2011

Pavimentação de estrada vicinal no 
PA Boa Vista

36 SR 22 - AL Concorrência 
nº 01/2011

Contrato 
6.000/2011

Construção de ponte no PA Santa 
Cruz do Riachão

37 SR 24 - PI Concorrência 
nº 02/2011

Contrato 
11.000/2012

Implantação e recuperação de estra-
das vicinais no PA Fazenda Cascavel

38 SR 24 - PI Concorrência 
nº 02/2011

Contrato 
12.000/2012

Implantação e recuperação de estra-
das vicinais no PA Bom Sucesso

39 SR 24 - PI Concorrência 
nº 02/2011

Contrato 
12.000/2012

Implantação e recuperação de estra-
das vicinais no PA Chapadinha

40 SR 24 - PI Concorrência 
nº 02/2011

Contrato 
12.000/2012

Implantação e recuperação de estra-
das vicinais no PA Ouro Verde

41 SR 24 - PI (piloto) Concorrência 
nº 01/2011

Contrato 
97.500/2011

Perfuração e instalação de poços tu-
bulares e construção de rede de dis-

tribuição de água no PA Juazeiro

42 SR 24 – PI Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
93.500/2011

Implantação de sistema de captação 
e distribuição de água no PA 

Fortaleza VII

43 SR 24 – PI Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
94.500/2011

Implantação de sistema de captação 
e distribuição de água no PA 

Herdeiros de Chê
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44 SR 24 – PI Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
95.500/2011

Implantação de sistema de captação 
e distribuição de água no PA Vinte e 

Dois de Maio

45 SR 24 – PI Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
96.000/2011

Construção de sistema de captação e 
distribuição de água no PA Salinas e 

Estiva

46 SR 24 – PI Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
96.000/2011

Implantação de sistema de captação 
e distribuição de água no PA Gavião

47 SR 24 – PI Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
97.500/2011

Construção de sistema de captação e 
distribuição de água no PA Santa 

Bárbara

48 SR 24 – PI Concorrência 
nº 01/2011

Contrato nº 
97.500/2011

Construção de sistema de captação e 
distribuição de água no PA 

Cachoeirinha

50 SR 26 – TO Concorrência 
nº 01/2009

Contrato nº 
17.000/2009

Implantação e recuperação de estra-
das vicinais no PA São Paulo

51 SR 26 – TO Concorrência 
nº 03/2009

Contrato nº 
25.000/2009

Implantação de estradas vicinais no 
PA São Jorge II

52 SR 26 – TO
Tomada de 
Preços nº 
01/2008

Contrato nº 
7.000/2008

Implantação de estrada vicinal no PA 
Vitória I

53 SR 26 – TO
Tomada de 
Preços nº 
01/2008

Contrato nº 
8.000/2008

Implantação de estradas vicinais no 
PA 1º de Janeiro

54 SR 30 – PA/
Santarém

Concorrência 
nº 08/2010

Contrato nº 
27/2010

Implantação de estradas vicinais no 
PA Nova Altamira

* Itens do Quadro 1.

Os dezenove procedimentos licitatórios mencionados na terceira coluna foram analisados 
quanto aos seguintes aspectos, em conformidade com o que dispõem os normativos vigentes:

•	 presença de peças imprescindíveis como partes integrantes do edital, conforme Lei nº 
8.666/1993, art. 40, inciso XIV, e §2º, incisos I e II: projeto básico e/ou executivo, com todas 
as suas partes, desenhos, especificações e complementos; planilha de custos, com quantita-
tivos, preços unitários e totais; minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o 
licitante vencedor; e condição de pagamento pela execução, contendo informação quanto a 
compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 
antecipações de pagamentos;

•	 presença, no edital, de cláusulas que não restrinjam a competitividade do certame;

•	 objetividade dos critérios de julgamento das propostas estabelecidos no edital de lici-
tação;

•	 presença no edital dos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global (art. 40, 
X, da Lei 8.666/93), considerando a impossibilidade de aceitar propostas com valor global 
superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis (art. 48, inciso 
II e § 1º);

•	 utilização, no julgamento das propostas, apenas de critérios previstos no edital; 
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•	 presença, no contrato, de cláusulas necessárias, segundo a Lei n° 8.666/1993, art. 55, 
estabelecendo: o objeto e seus elementos; o regime de execução ou a forma de forneci-
mento; o preço e as condições de pagamento; os prazos de início de etapas de execução, 
de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo; o crédito pelo qual 
correrá a despesa; e as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução.

Quanto aos itens citados anteriormente, verificou-se o seguinte resultado:

Quadro 6: Resultado da avaliação.

Item avaliado
Procedimento licitatório, por 

Superintendência Regional, em que os itens 
não foram cumpridos

Peças imprescindíveis não incluídas nos editais

Projeto Básico, com desenhos e especificações
- Pregão Eletrônico nº 30/2010 (SR 08 – SP);

- Concorrência nº 03/2009 e Tomada de Preços 
nº 01/2008 (SR 26 – TO);

Projeto executivo, com desenhos e  
especificações

- Pregão Eletrônico nº 30/2010 (SR 08 – SP);
- Tomada de Preços nº 01/2008 (SR 26 – TO);

Planilha de custos, com quantitativos, preços 
unitários e totais - Concorrência nº 02/2010 (SR 21 – AP)

Minuta do contrato a ser firmado entre a 
Administração e o licitante vencedor -

Condição de pagamento pela execução, conten-
do cronograma de desembolso máximo por pe-
ríodo, em conformidade com a disponibilidade 

de recursos financeiros

- Pregão Eletrônico nº 30/2010 (SR 08 – SP);
- Tomada de Preços nº 01/2008 (SR 26 – TO);

Condição de pagamento pela execução, conten-
do informação quanto a compensações finan-
ceiras e penalizações, por eventuais atrasos, e 

descontos, por eventuais antecipações de  
pagamentos

-

Restrição à competitividade

Constam no edital, cláusulas restritivas à  
competitividade do certame.

- Concorrência nº 01/2010, 01/2011 e 02/2010 
(SR 05 – BA);

- Pregão Eletrônico nº 30/2010 (SR 08 – SP);
- Tomada de Preços nº 01/2011 e 01/2012 (SR 

10 – SC);
- Tomada de Preços nº 02/2010 (SR 16 – MS);
- Tomada de Preços nº 03/2011 e 02/2012 (SR 

18 – PB);
- Concorrência nº 01/2011 (SR 22 – AL)

Não constam no edital os critérios de aceitabili-
dade dos preços unitários.

- Concorrência nº 01/2011 (SR 05 – BA);
- Tomada de Preços nº 02/2010 (SR 16 – MS);

- Concorrência nº 01/2011 (SR 22 – AL);
- Concorrência nº 01/2011 (SR 24 – PI);
- Concorrência nº 02/2011(SR 24 – PI)

Não constam no edital os critérios de aceitabili-
dade do preço global. - Concorrência nº 01/2011 (SR 05 – BA)

Cláusulas necessárias não incluídas ou incluídas de forma incompleta no contrato

Objeto e seus elementos -

Regime de execução - Pregão Eletrônico nº 30/2010 (SR 08 – SP)

Preço e as condições de pagamento -
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Prazos de início de etapas de execução, de con-
clusão, de entrega, de observação e de recebi-

mento definitivo
- Pregão Eletrônico nº 30/2010 (SR 08 – SP)

Crédito pelo qual correrá a despesa -

Garantias oferecidas para assegurar a execução -

Fonte: Ações de controle realizadas pela CGU.

A condição de pagamento pela execução, com o cronograma de desembolso máximo por pe-
ríodo, objetiva estabelecer prazo de execução contratual, fundamentado nos serviços e suas 
respectivas etapas estudadas no projeto básico, bem como os desembolsos máximos por perí-
odo, de forma a garantir a disponibilidade de créditos orçamentários e recursos financeiros. O 
TCU manifestou-se no Acórdão nº 724/2014 – Plenário pela irregularidade na elaboração de 
edital de licitação sem o estabelecimento do referido cronograma. 

As cláusulas restritivas à competitividade, identificadas em 52,63% dos certames analisados, 
estão relacionadas com a exigência de qualificação técnica da empresa e não do responsável 
técnico, o vínculo profissional obrigatório do profissional responsável técnico pela empresa, a 
exigência de certidões e de requisitos de qualificação econômica não listadas na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, a ausência de justificativa para determinação de visita técnica obrigatória 
ao local da obra e a exigência de índices em descompasso com a Instrução Normativa SLTI nº 
02, de 11 de outubro de 2010.

Quanto aos critérios de aceitabilidade dos preços unitários, ausência identificada em 26,31% 
dos processos analisados, segundo a Súmula nº 259/2010 do TCU, nas contratações de obras 
e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, 
com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.  

Importa destacar que, independentemente de a análise referir-se também ao menor preço global 
proposto, a definição dos preços unitários é de suma importância, pois, muito embora não enseje 
consequência de imediato, pode determinar variações significativas no valor contratado na hipó-
tese de alteração quantitativa de itens do objeto. A definição dos preços unitários pode vir a ser 
o diferencial, na medida em que for constatada a necessidade de, eventualmente, alterarem-se os 
quantitativos relacionados a itens com preços unitários muito acima ou muito abaixo do mercado.

Recomendação 001:

Elaborar, e expedir às Superintendências Regionais, check lists para a realização de licitações para a 
contratação de empresas para a realização de obras de infraestrutura básica nos projetos de assen-
tamentos, incluindo os elementos necessários nos editais e nos contratos decorrentes, conforme a 
legislação vigente, de modo a padronizar os procedimentos licitatórios nas Unidades do Incra.
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4.3 O Incra está cumprindo o papel de acompanhar a 
execução e fiscalizar a aplicação efetiva dos recursos?

 O acompanhamento e a fiscalização da execução dos empreendimentos executados 
por meio das Ações de Governo são fundamentais para garantir a correta aplicação dos recur-
sos e o alcance dos objetivos almejados. Nesse sentido, foi realizada análise quanto ao acompa-
nhamento realizado pelas Unidades Regionais e às capacitações recebidas pelos servidores em 
relação aos assuntos pertinentes à execução da Ação 8396.

Nas avaliações realizadas, verificou-se que os eventos de capacitação realizados pela maioria 
das Superintendências Regionais analisadas são insuficientes frente à quantidade de atividades e 
de recursos envolvidos na execução da Ação de governo.

Quanto à fiscalização, observaram-se algumas impropriedades, conforme relatado na sub-
questão 4.3.2.

4.3.1 Os servidores são capacitados periodicamente para execução da Ação 
de  Governo?

 A verificação da capacitação do corpo funcional relacionado com a execução da Ação 
de infraestrutura tem por objetivo avaliar o ambiente de controle das unidades da Autarquia, 
tendo em vista a relevância da qualificação técnica dos servidores frente às atividades desem-
penhadas nos assentamentos.

Para a verificação da subquestão, foram realizadas ações de controle em 28 Superintendências 
Regionais quanto às capacitações realizadas nos exercícios de 2011 a 2013 para os servidores 
responsáveis pela execução da Ação 8396. Dessas, a SR 29 – PE/Médio São Francisco não apre-
sentou manifestação em resposta aos questionamentos realizados, impossibilitando a análise da 
subquestão nessa Unidade. 

O resultado encontrado aponta para a insuficiência dos eventos de capacitação em 24 Supe-
rintendências (85,71%), tendo sido reportada por gestores como principal motivo a limitação 
de recursos orçamentários para essa finalidade. Corroborando as informações obtidas junto às 
Superintendências Regionais, a Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos 
afirmou a necessidade de ampliação dos recursos orçamentários direcionados para os recursos 
humanos, além de apontar a baixa oferta de cursos e eventos de capacitação na área conside-
rada, conforme transcrito abaixo a partir da INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS 
- DDI 1/N° 01/2016, de 06/01/2016:

“Além disso, ao reconhecermos que existe um déficit de infraestrutura nos projetos de 
assentamento, sabemos que os mesmos não estão adequadamente mapeados, cabendo 
observar que para se saber mais detalhadamente a real demanda de obras de infraes-
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trutura nos projetos criados pelo Incra, é preciso que o Governo Federal amplie não só 
a quantidade de recursos orçamentários destinados à ação, mas também que dê apoio 
à ampliação da capacidade operacional, tanto se tratando de recursos materiais quanto 
de recursos humanos, melhorando de forma global as condições de trabalho e remune-
ratórias para os servidores.
A seguir, relacionamos as principais dificuldades enfrentadas para viabilizar a execução 
da Ação 8396:
(...)
d - Baixa oferta de cursos e eventos de capacitação nas áreas correlatas dos técnicos de 
infraestrutura e direcionados a reforma e desenvolvimento agrário;”

Dentre as capacitações realizadas, algumas não são diretamente relacionadas com a execução da 
Ação, não obstante a importância para as atividades dos servidores nas Unidades, tais quais curso 
sobre Processo Administrativo Disciplinar e Tomada de Contas Especial. No caso da SR 03 – PE, 
SR 07 – RJ, SR 08 – SP, SR 15 - AM, SR 18 - PB, SR 20 – ES e SR 24 – PI não houve eventos de 
capacitação para os servidores relacionados à execução da Ação 8396 no período considerado.

Destaque-se que, considerando o ingresso de servidores no quadro de engenheiros da Autarquia, 
bem como carências mapeadas pela Diretoria de Desenvolvimento, o Incra Sede realizou, no 
exercício de 2014, eventos de capacitação distribuídos em 3 etapas, denominados “Oficina nacio-
nal de trabalhos dos técnicos que desenvolvem atividades de engenharia civil no Incra”. A primei-
ra etapa envolveu os servidores da região Norte; a segunda, os da região Nordeste, e a terceira, 
aqueles das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tendo sido tratados assuntos relacionados à 
priorização das obras, à composição dos custos e a aspectos da NE Incra nº 54/2006.

Iniciativas como a mencionada acima são de suma importância para o compartilhamento de 
informações e para o nivelamento de entendimentos e diretrizes. Não obstante, entende-se 
necessário que cada Superintendência Regional possua, dentro de suas perspectivas anuais de 
capacitação, metas relativa à oferta de cursos específicos e condizentes com suas necessidades, 
consideradas as demandas e/ou dificuldades de seus servidores.

Tendo em vista os vários temas e atividades que compõem a Ação 8396 que requerem atuali-
zações periódicas de conhecimento, como a elaboração de projetos, a análise de custos, as ro-
tinas de acompanhamento e fiscalização, a instrução processual, dentre outros, o oferecimento 
de treinamento especializado e permanente aos servidores das Superintendências Regionais 
constitui fator preponderante na consecução dos resultados previstos. 

Partindo do entendimento de que cada Superintendência Regional deveria possuir, dentro de 
suas perspectivas anuais de capacitação, metas relativas à oferta de cursos condizentes com 
suas necessidades específicas, foi emitida a recomendação, com o objetivo de incluir nos nor-
mativos que definem as metas de capacitação, oportunidades de eventos que contemplem 
assuntos pertinentes à implantação de infraestrutura básica nos projetos de assentamento, con-
forme mapeamento de necessidades de cada Superintendência Regional.
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Em resposta, a Diretoria de Desenvolvimento elaborou a INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO 
DE OBRAS – DDI 1/Nº 02/2015, de 14/01/2015, encaminhado por meio do Ofício/AUD/nº 07, 
de 15/01/2015, com a seguinte informação:

“Já estamos articulando com a Diretoria de Gestão Administrativa – DA, desta Autarquia, 
ações conjuntas de forma a contribuir com o desenvolvimento de um plano de capacitação 
de infraestrutura básica nos projetos de assentamentos, conforme Memorando nº 11/2015/
DD, de 12 de janeiro de 2015, encaminhado à mencionada Diretoria, cópia anexa, para 
adoção de providências cabíveis ao atendimento constante desta recomendação.” 

Foi ainda encaminhado por meio do Ofício/AUD/nº 50, de 14/05/2015, a INFO/DIVISÃO DE 
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 1/Nº 16/2015, com o seguinte teor: 

“Continuamos articulando com a Diretoria de Gestão Administrativa – DA, desta Au-
tarquia, ações conjuntas de forma a contribuir com o desenvolvimento de um plano de 
capacitação dos servidores e demais eventos que contemplem assuntos pertinentes à 
implantação de infraestrutura básica nos projetos de assentamentos, conforme Memo-
randos nº 03/2015/DDI 1, de 07 de janeiro de 2015, nº 11/2015/DD, de 12 de janeiro 
de 2015 e nº 07/2015/DDI 1, de 08 de abril de 2015, encaminhamos à mencionada 
Diretoria, cópias anexas, para adoção das providências cabíveis ao atendimento cons-
tante desta recomendação”

A manifestação encaminhada demonstra as providências que a Diretoria de Desenvolvimento 
tem adotado com vistas a atender a recomendação. No entanto, as articulações com a Direto-
ria de Gestão Administrativa não resultaram ainda em medidas efetivas, ou seja, em um plano 
de capacitação contemplando as Superintendências Regionais em assuntos atinentes à gestão 
da Ação 8396. Assim, a recomendação permanece pendente de providências.

Recomendação 001: 

Incluir nos normativos que definem as metas de capacitação oportunidades de eventos que 
contemplem assuntos pertinentes à implantação de infraestrutura básica nos projetos de assen-
tamento, conforme mapeamento de necessidades de cada Superintendência Regional. 

4.3.2 As Superintendências Regionais do Incra vêm realizando as fiscalizações 
de modo periódico e tempestivo, com acompanhamento do cronograma de 

execução físico-financeiro?

 A adequada fiscalização das obras permite que eventuais incompatibilidades com o que 
foi contratado/conveniado sejam corrigidas durante a sua execução, evitando atrasos na entre-
ga do empreendimento e garantindo o atingimento do objetivo.
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Nesta subquestão estratégica foram realizadas análises diferenciadas para as obras executadas 
mediante convênios e para aquelas executadas por meio de contratos.

Obras executadas mediante convênios:

Quadro 7: Objetos conveniados analisados no âmbito do acompanhamento  
da Ação 8396, quanto à fiscalização.

Item Superintendência 
Regional

Convênio Descrição da obra Valor da  
obra (R$)

1 SR 01 – PA 708.754/2009 Abastecimento de água no RDS 
Itatupã-Baquiá

404.221,91

2 SR 01 – PA 756.560/2011 Construção/Complementação de 
estradas vicinais no PA Vale do 

Ariacaua

986.464,30

3 SR 01 – PA 740.306/2010 Construção de sistema de abas-
tecimento de água na RESEX 

Marinha Caeté-Taperaçu

262.144,34

4 SR 02 - CE (piloto) 738.564/2010 Construção de Estrada Vicinal no 
PA São José II

455.594,18

5 SR 02 – CE 703.923/2009 Construção de açude no PA 
Xavier

320.032,92

6 SR 02 – CE 761.185/2011 Construção de estrada no PA São 
Marinho/Rodeador

415.778,15

7 SR 02 – CE 769.454/2012 Pavimentação de estrada vicinal 
em Revestimento Primário no PA 

Barbada

802.649,21

8 SR 04 – GO 756.412/2011 Abertura e implantação de estra-
da vicinal no PA São Domingos

560.914,56

9 SR 06 – MG 737908/2010 Construção de ponte mista no PA 
Ulisses Oliveira

188.861,42

10 SR 10 – SC 755986/2011 Implantação de estradas vicinais 
no PA Olívio Albani

285.792,39

11 SR 11 - RS 702645/2008 Recuperação de estradas vicinais 
no PA Dos Cerros/Conquista dos 

Cerros

54.617,32

12 SR 11 - RS 721531/2009 Recuperação/complementação 
de estradas vicinais no PA 

Nhandú

66.925,62

13 SR 11 - RS 752107/2010 Implantação de rede de abasteci-
mento de água no PA Tarumã 

I/25 de Novembro

581.859,32

14 SR 11 - RS 702.635/2008 Implantação de estradas vicinais 
no PA Santa Elmira

218.327,75

15 SR 11 - RS 723.497/2009 Recuperação de trechos críticos 
de estradas vicinais no PA 

Capivara II/Conquista da Capivara

29.557,85

16 SR 11 - RS 723.497/2009 Recuperação de trechos críticos 
de estradas vicinais no PE 

Abrindo Fronteiras 

40.926,61

17 SR 11 - RS 723.497/2009 Recuperação de trechos críticos 
de estradas vicinais no PE Nova 

União II 

29.543,94
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18 SR 11 - RS 723.497/2009 Recuperação de trechos críticos 
de estradas vicinais no PA 

Banhado Grande

40.195,43

19 SR 11 - RS 600.099/2007 Implantação de estradas vicinais 
no Projeto de Assentamento 

Santa Luciana

279.033,76

20 SR 12 - MA 763.223/2011 Recuperação de estradas vicinais 
e construção de 2 pontes no PA 

Açaí

1.297.013,84

21 SR 12 - MA 704.680/2009 Recuperação de estradas no PA 
Cuba

292.221,56

22 SR 13 – MT 737366/2010 Construção de estradas vicinais 
no PA Vale do Sol

81.106,31

23 SR 13 – MT 754539/2010 Construção de estradas vicinais 
no PA Cabaças

382.782,91

24 SR 13 – MT 760225/2011 Recuperação e Construção de es-
tradas vicinais no PA Cristalino

985.733,73

25 SR 14 – AC 732.122/2010 Melhoramento de ramais, cons-
trução de Obras de Arte – buei-
ros e pontes nos PAs Santa Luzia 

e Tupá

938.782,00

26 SR 14 - AC 755.824/2011 Implantação de ramais, Obras de 
Artes – bueiros e pontes – e re-
vestimento primário nos PDF 

Bonal, PA Barro Alto e PAF Havaí

635.678,00

27 SR 25 – RR 757190/2011 Recuperação/complementação 
de estrada vicinal no PA Bom 

Sucesso

1.373.703,45

28 SR 25 – RR 764397/2011 Construção de estrada vicinal no 
PA Novo Paraíso

1.142.079,78

29 SR 26 – TO 703592/2009 Implantação e recuperação de 
estradas vicinais no PA Marcos 

Freire

407.108,25

30 SR 26 – TO 733664/2010 Construção/recuperação de es-
tradas vicinais no PA Araguaiala

127.678,55

31 SR 26 – TO 733664/2010 Recuperação/complementação 
de estradas vicinais no PA Lago 

Preto

127.678,55

32 SR 26 – TO 752967/2010 Construção/Recuperação de es-
tradas vicinais no PA Sossego

170.599,39

33 SR 27 – PA/
Marabá

737594/2010 Recuperação de estrada vicinal 
no PA Tucumã

704.304,22

34 SR 27 – PA/
Marabá

743948/2010 Recuperação de estradas vicinais 
no PA Tucuma

1.045.524,00

35 SR 30 – PA/
Santarém

763147/2011 Construção/recuperação de es-
trada vicinal no PA Grotão da 

Onça

683.428,83

36 SR 30 – PA/
Santarém

769264/2012 Construção de estrada vicinal no 
PA Pilão Poente 02 e 03

4.845.204,93

Fonte: Ações de Controle realizadas pela CGU.
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Foram analisados os seguintes aspectos:

•	 existência de designação formal de servidor do Incra responsável pelo acompanhamen-
to e fiscalização do convênio;

•	 se o servidor designado possui habilitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia – CREA, ou está sendo assistido por profissional que possua tal habilitação;

•	 existência de registros relativos ao acompanhamento e fiscalização das obras;

•	 realização de visitas periódicas ao local da obra para verificação do andamento;

•	 existência, nos relatórios de fiscalização, de análise quanto à compatibilidade entre a 
execução física do objeto e a sua especificação, os desembolsos e o cronograma fixado;

•	 se foram registrados no Siconv documentos relativos à proposta e aos atos de acompa-
nhamento e de fiscalização do convênio;

•	 para os convênios firmados após 31/12/2011, se foi conferida a existência de ART e 
analisadas e aprovadas pela Superintendência eventuais reformulações de projetos básicos 
que implicaram em modificação das obras e das especificações dos serviços (art. 5º, §2º, II, 
e §3º, da Portaria Interministerial CGU/MPOG/MP nº 507, de 24 de novembro de 2011);

•	 se a Superintendência atuou de forma adequada nos casos de intempestividade na apre-
sentação da prestação de contas final do convênio pela convenente, estabelecendo prazo 
máximo para apresentação e, se necessário, instaurando Tomada de Contas Especial no 
caso de omissão no dever de prestar contas;

•	 se a análise da prestação de contas ocorreu dentro do prazo normativo;

•	 se foi realizado o devido ateste quanto à conclusão da execução física do objeto: emis-
são do Termo de Aceitação.

As análises realizadas estão consignadas no quadro a seguir:

Quadro 8: Resultado da avaliação quanto ao acompanhamento e fiscalização dos convênios.

Fragilidade Convênios em que foram identifica-
das fragilidades no aspecto avaliado

Ausência de designação formal de servidor do Incra  
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do  

convênio

708.754/2009 (SR 01 – PA);
737.366/2010 (SR 13 – MT);
755.824/2011 (SR 14 – AC);
764.397/2011 (SR 25 – RR);

763.147/2011 (SR 30 – PA/Santarém);
769.264/2012 (SR 30 – PA/Santarém)

O servidor do Incra responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do convênio não possui habilitação no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA, e não está assistido por profissional 
que possua tal habilitação

-

Ausência de registros relativos ao acompanhamento e fis-
calização da obra

708.754/2009 (SR 01 – PA);
737.366/2010 (SR 13 – MT);
754.539/2010 (SR 13 – MT);
732.122/2010 (SR 14 – AC)
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Não realização de visitas periódicas ao local da obra para 
verificação do andamento do convênio

708.754/2009 (SR 01 – PA);
740.306/2010 (SR 01 – PA);
755.986/2011 (SR 10 – SC);
737.366/2010 (SR 13 – MT);
754.539/2010 (SR 13 – MT);
732.122/2010 (SR 14 – AC);
757.190/2011 (SR 25 – RR);
764.397/2011 (SR 25 – RR);

763.147/2011 (SR 30 – PA/Santarém);
769.264/2012 (SR 30 – PA/Santarém)

O cronograma físico registrado no Siconv não é compatí-
vel com aquele constante na documentação

755.986/2011 (SR 10 – SC);
704.680/2009 (SR 12 – MA);
757.190/2011 (SR 25 – RR);

763.147/2011 (SR 30 – PA/Santarém)

O cronograma de desembolso registrado no Siconv não é 
compatível com aquele constante na documentação

736.147/2011 (SR 30 – PA/Santarém);
704.680/2009 (SR 12 – MA)

 Ausência de registro no Siconv de todos os contratos  
firmados pela convenente para a execução da obra  

analisada

708.754/2009 (SR 01 – PA);
740.306/2010 (SR 01 – PA);
769.454/2012 (SR 02 – CE);
755.986/2011 (SR 10 – SC);
702.645/2008 (SR 11 – RS);

769.264/2012 (SR 30 – PA/Santarém)

Ausência de registros no Siconv dos atos de acompanha-
mento e de fiscalização da obra realizados após 

16/01/2012

756.560/2011 (SR 01- PA);
755.986/2011 (SR 10 – SC);
704.680/2009 (SR 12 – MA);
754.539/2010 (SR 13 – MT);
757.190/2011 (SR 25 – RR);
764.397/2011 (SR 25 – RR);

737.594/2010 (SR 27 – PA/Marabá);
743.948/2010 (SR 27 – PA/Marabá);
769.264/2012 (SR 30 – PA/Santarém)

Ausência de registros no SICONV dos pareceres relativos 
às prestações de contas apresentadas pela convenente

756.560/2011 (SR 01 – PA);
752.107/2010 (SR 11 – RS);
754.539/2010 (SR 13 – MT);
764.397/2011 (SR 25 – RR);
752.967/2010 (SR 26 – TO)

Ausência de conferência de Anotação de 
Responsabilidade Técnica da obra pela Superintendência 769.264/2012 (SR 30 – PA/Santarém)

Não emissão do devido Termo de Aceitação da obra, con-
forme Anexo VI da Norma de Execução INCRA nº 54/2006

756.412/2011 (SR 04 – GO);
737.366/2010 (SR 13 – MT);
754.539/2010 (SR 13 – MT);
764.397/2011 (SR 25 – RR)

Não realização de visita ao local da obra para verificação 
da conformidade, para a emissão do Termo de Aceitação.

763.223/2011 (SR 12 – MA);
752.967/2010 (SR 26 – TO)

Não estabelecimento de prazo máximo para o encami-
nhamento da prestação de contas final do convênio, para 
os casos de intempestividade da respectiva apresentação 

(das contas).

708.754/2009 (SR 01 – PA);
702.635/2008 (SR 11 – RS);
737.366/2010 (SR 13 – MT);
757.190/2011 (SR 25 – RR);
764.397/2011 (SR 25 – RR);
733.664/2010 (SR 26 – TO);
752.967/2010 (SR 26 – TO);

763.147/2011 (SR 30 – PA/Santarém);
769.264/2012 (SR 30 – PA/Santarém)
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Não observância, pela Superintendência, ao prazo norma-
tivo de análise da prestação de contas do convênio.

756.560/2011 (SR 01 – PA);
703.923/2009 (SR 02 – CE);
769.454/2012 (SR 02 – CE);
702.645/2008 (SR 11 – RS);
737.366/2010 (SR 13 – MT);
760.225/2011 (SR 13 – MT);
757.190/2011 (SR 25 – RR);
764.397/2011 (SR 25 – RR);
733.664/2010 (SR 26 – TO);
752.967/2010 (SR 26 – TO)

Fonte: Ações de Controle realizadas pela CGU.

Observou-se que das Unidades auditadas, apenas na SR 06 – MG não foi verificada alguma fragi-
lidade nos procedimentos de acompanhamento e fiscalização de convênios. As falhas apuradas 
nas demais Unidades estão relacionadas, na maioria das vezes, com carência de recursos hu-
manos e falta de recursos para diárias e combustíveis para veículos, porém verificou-se, ainda, 
a fragilidade em procedimentos de controle.

Foram feitas recomendações nos relatórios das ações de controles, para implementação por 
parte das Unidades de providências no sentido de mitigação das situações específicas constata-
das nas análises realizadas.

Obras executadas mediante contratos:

As obras realizadas mediante contratos analisadas estão dispostas no quadro a seguir:

Quadro 9: Objetos contratados analisados no âmbito do  
Acompanhamento da Ação 8396, quanto à fiscalização.

Item Superintendência 
Regional Contrato Descrição da obra Valor da 

obra (R$)

1 SR 05 – BA 004/2010 Recuperação de estrada vicinal no 
PA Antônio Conselheiro II 505.999,06

2 SR 05 – BA 004/2010 Recuperação de estrada vicinal no 
PA Fazendas Reunidas Pai João 775.459,92

3 SR 05 – BA 004/2010 Recuperação de estrada vicinal no 
PA Fazenda Serra Grande 371.013,55

4 SR 05 – BA 004/2010 Recuperação de estrada vicinal no 
PA Extrativista São Francisco 935.339,35

5 SR 05 – BA 007/2011
Implantação de sistema de abaste-

cimento de água no PA Olho 
D’Água

1.394.778,32

6 SR 05 – BA 007/2011
Implantação de sistema de abaste-
cimento de água no PA Conjunto 

Baixão
1.738.646,54

7 SR 05 – BA 14/2010
Implantação de sistema de abaste-

cimento de água no PA Fazenda 
Santa Helena

364.770,57

8 SR 08 - SP 30/2010 Perfuração de poço artesiano no 
PDS Da Barra 83.040,00
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9 SR 08 - SP 30/2010 Perfuração de poço artesiano no 
PA Zumbi dos Palmares 120.408,00

10 SR 08 - SP 30/2010 Perfuração de poço artesiano no 
PA Maracy 125.252,00

11 SR 08 - SP 30/2010 Perfuração de poço artesiano no 
PA Arizona 103.800,00

12 SR 08 - SP 30/2010 Perfuração de poço artesiano no 
PA Zumbi dos Palmares 119.024,00

13 SR 08 - SP 30/2010 Perfuração de poço artesiano no 
PA Zumbi dos Palmares 96.880,00

14 SR 08 - SP 30/2010 Perfuração de poço artesiano no 
PA Josué de Castro 89.960,00

15 SR 08 - SP 30/2010 Perfuração de poço artesiano no 
PA Antônio Lafaiete de Oliveira 146.704,00

16 SR 08 - SP 30/2010 Perfuração de poço artesiano no 
PA Com. Agrar. Nova São Carlos 135.632,00

17 SR 08 - SP 051/2009 Construção de estradas no PA 
Horto Aimorés 4.161.830,18

18 SR 10 - SC 04000/2012 Recuperação/complementação de 
estradas vicinais, no PA José Maria 985.093,53

19 SR 10 – SC 7.000/2011 Implantação e recuperação de es-
tradas no PA Pátria Livre 699.473,49

20 SR 11 - RS
RS/2260/2009 

e 
RS/056/2013

Instalação de estradas vicinais no 
PA Cambaí 1.126.164,29

21 SR 16 – MS 26/2010 Perfuração de poços profundos PA 
Vinte de Março 142.757,97

22 SR 16 – MS 27.000/2010 Implantação de sistema viário no 
PA Bela Manhã 213.318,06

23 SR 17 – RO 1.000/2012 Construção e recuperação de es-
tradas no PA Flor do Amazonas 3 210.921,13

24 SR 17 – RO 7.000/2012 Construção e recuperação de es-
tradas no PA Rosana Lecy 719.480,29

25 SR 21 – AP 8.000/2010 Implantação de estrada vicinal no 
PA Nova Vida 1.316.111,11

26 SR 22 – AL 12.000/2010 Recuperação de estrada vicinal no 
PA Brasileiro 4.447.190,80

27 SR 22 – AL 18.000/2010
Recuperação de pavimentação de 

estrada vicinal no PA Flor do 
Mandaú

1.306.299,88

28 SR 22 – AL 11.000/2010 Execução de estrada vicinal no PA 
Cavaco 1.419.709,29

29 SR 22 – AL 11.000/2010 Execução de estrada vicinal no PA 
Serra Preta 1.719.409,99

30 SR 22 – AL 17.000/2010 Execução de estrada vicinal no PA 
Quinta da Serra 143.840,42

31 SR 22 – AL 17.000/2010 Execução de estrada vicinal no PA 
Quinta da Serra 145.616,51

32 SR 22 – AL 17.000/2010 Execução de estrada vicinal no PA 
São Pedro II 234.597,69

33 SR 22 – AL 6.000/2011 Construção de ponte no PA Boa 
Vista 85.667,34
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34 SR 22 – AL 6.000/2011 Construção de ponte no PA Santa 
Cruz do Riachão 159.516,37

35 SR 22 – AL 12.000/2012 Construção/recuperação de estra-
das vicinais no PA Chapadinha 256.493,46

36 SR 24 - PI (piloto) Contrato 
97.500/2011

Perfuração e instalação de poços 
tubulares e construção de rede de 

distribuição de água no PA 
Juazeiro

305.356,67

37 SR 26 – TO 25.000/2009 Implantação de estradas vicinais 
no PA São Jorge II 290.683,33

38 SR 26 – TO 8.000/2008 Implantação de estrada/constru-
ção de ponte no PA 1º de Janeiro 191.294,01

39 SR 26 – TO 17.000/2009 Implantação de estradas vicinais 
no PA São Paulo 146.661,32

40 SR 26 – TO 7.000/2008 Implantação de estrada no PA 
Vitória I 297.095,72

41 SR 28 – DFE 15.000/2011 Reparação de poço no PA São 
Vicente 57.051,36

42 SR 28 – DFE 15.000/2011 Reparação de poço no PA Riachão 9.691,46

43 SR 28 – DFE 15.000/2011 Reparação de poço no PA Unidos 
Venceremos 42.707,58

44 SR 28 – DFE 15.000/2011 Reparação de poço no PA São 
Pedro Cipó 133.059,26

45 SR 28 – DFE 21.000/2010 Complementação de estradas vici-
nais no PA Riacho Claro 298.039,64

46 SR 30 – PA/
Santarém 27/2010 Implantação de estradas vicinais 

no PA Nova Altamira 764.976,94

Fonte: Ações de Controle realizadas pela CGU.

Em relação às obras realizadas mediante contrato, foram realizadas as seguintes análises:

•	 existência de designação formal de servidor do Incra responsável pelo acompanhamen-
to e fiscalização da execução do contrato;

•	 se o servidor designado possui habilitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia – CREA, ou está sendo assistido por profissional que possua tal habilitação;

•	 se foi conferida, pela Superintendência Regional, a existência de ART; 

•	 existência de relatórios de fiscalização da obra;

•	 existência de todos os boletins de medição atestados relativos aos serviços já pagos;

•	 compatibilidade entre os pagamentos realizados e os boletins de medição;

•	 realização de pagamentos após o atesto da medição dos respectivos itens;

•	 adequação do reajustamento de preços quanto ao índice e ao prazo; 

•	 execução dos serviços dentro do prazo do contrato ou aditivo;

•	 aplicação das sanções previstas no contrato pelo descumprimento de cláusulas contra-
tuais identificadas pelo fiscal da obra, caso ocorressem;

•	 formalização de aditivo contratual de forma tempestiva e adequada.
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Quadro 10: Resultado da avaliação quanto ao acompanhamento e fiscalização de contratos.

Fragilidade Contratos em que foram  
identificadas fragilidades

Ausência de designação formal de servidor do Incra responsá-
vel pelo acompanhamento e fiscalização da obra 17 (SR 08 – SP);

O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
contrato não possui habilitação no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e não está assis-
tido por profissional que possua tal habilitação

-

Não conferência, pela Superintendência, da existência de 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da obra

25 (SR 21 – AP);
30, 31, 32, 33 e 34 (SR 22 – AL);

37, 38, 39 e 40 (SR 26 – TO) 
46 (SR 30 – PA/Santarém)

Ausência de relatórios de fiscalização da obra 41 e 42 (SR 28 – DFE)

Ausência de boletins de medição atestados relativos aos  
serviços já pagos

09, 12 e 13 (SR 08 – SP);
26, 27 e 28(SR 22 – AL);

37, 38, 39 e 40 (SR 26 – TO)

Ausência de realização de visitas ao local de execução da obra 
para aferir as medições realizadas

09, 12 e 13 (SR 08 – SP);
38 (SR 26 – TO);

41 e 42 (SR 28 – DFE)

Pagamentos realizados em desconformidade aos boletins de 
medição da obra, em relação aos quantitativos.

07 (SR 05 – BA);
38, 39 e 40 (SR 26 – TO);
46 (SR 30 – PA/Santarém)

Pagamentos realizados anteriormente ao atesto da medição 
dos respectivos itens

07 (SR 05 – BA)
38, 39 e 40 (SR 26 – TO)

Reajustamento de preços sem a utilização do índice  
previsto no contrato -

Reajustamento de preços sem a observância da periodicidade 
mínima de 12 meses, contada a partir da  

apresentação da proposta
-

Obra já finalizada, cuja execução dos serviços não ocorreu den-
tro da vigência do contrato ou do aditivo -

Não aplicação das sanções previstas no contrato pelo 
 descumprimento de cláusulas contratuais identificadas pelo 

fiscal da obra

03, 04 e 05 (SR 05 – BA);
19 (SR 10 – SC);

37, 38, 39 e 40 (SR 26 – TO);
44 (SR 28 – DFE);

46 (SR 30 – PA/Santarém)

Formalização de Termo Aditivo extemporânea à vigência do 
contrato 05 (SR 05 – BA)

Termo Aditivo firmado sem justificativa e autorização pelo Incra

28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34  
(SR 22 – AL);

26 e 27 (SR 22 – AL)
38, 39 e 40 (SR 26 – TO);

Alteração contatual para supressão ou acréscimo de valor sem 
respeitar o limite estabelecido no §1º do art. 65 da Lei n° 

8.666/93 – 25%
-

Emissão de Termo de Recebimento Definitivo em prazo supe-
rior a 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, 

em casos injustificados e não previstos no edital

24 (SR 17 – RO);
25 (SR 21 – AP);

27, 28, 29, 30, 31 e 32 (SR 22 – 
AL);

46 (SR 30 – PA/Santarém)

Inexistência de documentação comprobatória da realização de 
vistoria da obra para subsídio à emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo

25 (SR 21 – AP);
37 (SR 26 – TO)
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Liberação de garantia contratual antes do recebimento definiti-
vo do objeto contratado? 37 (SR 26 – TO)

Fonte: Ações de Controle realizadas pela CGU.

Observou-se que em 75% das Unidades fiscalizadas foram identificadas fragilidades nos proce-
dimentos de acompanhamento e fiscalização da execução de contratos. Verificou-se relação de 
falhas apuradas em relação com carência de recursos humanos, bem como com fragilidades no 
ambiente e em procedimentos de controle.

Em manifestação presente na INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 1/Nº 
01/2016, a Autarquia considera a destaca a necessidade de ampliação de sua capacidade ope-
racional no que se refere aos recursos materiais e humanos, e elenca situações que dificultam 
a execução da Ação 8396 (Agora Ação 211A), conforme a seguir transcrito:

“Os trabalhos de acompanhamento e recebimento de obras de engenharia estão sendo 
realizados por um número cada vez mais reduzido de servidores habilitados (engenheiros 
civis), lotados nas Superintendências Regionais desta Autarquia. Registre-se o desconten-
tamento com a remuneração percebida por estes servidores, que fica abaixo das pagas 
para outros profissionais de carreiras e atribuições correlatas no Governo Federal.
Cabe também destacar que o passivo de obras de infraestrutura nos Projetos de Assenta-
mento do Incra é muito elevado e se deve ao grande número de assentamentos criados, 
não condizente com a capacidade operacional da Autarquia, em razão do Governo Federal 
não dar o aporte de recursos humanos, orçamentários e financeiros, em montante sufi-
ciente para atender à crescente demanda criada em decorrência do significativo aumento 
do número de famílias assentadas nos últimos anos.
Neste contexto é importante ressaltar que caso não haja substancial incremento no re-
passe de recursos orçamentários e financeiros para investir nesta ação, o passivo tende a 
aumentar, já que esses recursos não são utilizados somente para execução de novas obras, 
pois são utilizados também na manutenção da infraestrutura já implantada.
Além disso, ao reconhecermos que existe um déficit de infraestrutura nos projetos de 
assentamento, sabemos que os mesmos não estão adequadamente mapeados, cabendo 
observar que para se saber mais detalhadamente a real demanda de obras de infraes-
trutura nos projetos criados pelo Incra, é preciso que o Governo Federal amplie não só 
a quantidade de recursos orçamentários destinados à ação, mas também que dê apoio 
à ampliação da capacidade DDI-1 operacional, tanto se tratando de recursos materiais 
quanto de recursos humanos, melhorando de forma global as condições de trabalho e 
remuneratórias para os servidores.

A seguir, relacionamos as principais dificuldades enfrentadas para viabilizar a execução da Ação 
8396:
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a - Número insuficiente de profissionais habilitados nas áreas correlatas (engenharia 
civil, elétrica e de agrimensura, arquitetura e geologia), para atender as crescentes 
demandas de elaboração e análise de projetos básicos, análise das propostas de licita-
ções e de convênios a serem firmados, acompanhamento e recebimento das obras de 
engenharia, além do cumprimento de outras atribuições regimentais;
b - Êxodo de servidores qualificados ocasionado pelos salários incompatíveis com as exi-
gências curriculares, quando comparado com as remunerações ofertadas pela iniciativa 
privada ou até mesmo por outros órgãos governamentais.
c - Obsolescência dos equipamentos e aplicativos de informática: número insuficiente 
de computadores de mesa e portáteis com alto poder de processamento e a falta de 
aplicativos mais recentes para desenho técnico, cálculos, simulações e outras atividades 
de infraestrutura;
d - Baixa oferta de cursos e eventos de capacitação nas áreas correlatas dos técnicos de 
infraestrutura e direcionados a reforma e desenvolvimento agrário; 
e - Fragilidade dos dados topográficos para elaboração dos projetos de estradas e de 
sistemas de abastecimento de água;
f - Número insuficiente de veículos e de motoristas para a realização de visitas “in loco”, 
importantes, tanto para os trabalhos de elaboração de projetos, como acompanhamen-
to das obras em andamento;
g - Setor administrativo com número de técnicos insuficiente para dar sequência ade-
quada aos processos de celebração de convênios e de processos licitatórios;
h - Ausência de sistema corporativo de informações gerenciais que apresente dados 
consistentes, permitindo um melhor acompanhamento das ações de infraestrutura.”

Com isso, observa-se que a Diretoria de Desenvolvimento reconhece a insuficiência nos pro-
cedimentos de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos destinados para a 
Ação, bem como elenca situações que impactam na execução da Ação, o que corrobora as 
conclusões da avaliação da subquestão estratégica. 

Em vista da divergência entre os procedimentos de acompanhamento e fiscalização, seja de 
convênios, seja dos contratos específicos de infraestrutura e os normativos relacionados ao 
assunto, fez-se recomendação a seguir, a qual será acompanhada por meio de Plano de Provi-
dências Permanente da Unidade.

Recomendação 001:

Expedir orientações às Superintendências Regionais de forma a impedir ocorrências quanto a 
não observância dos critérios de acompanhamento e fiscalização do normativo que trata das 
obras de infraestrutura em assentamentos no âmbito da Autarquia Agrária, relacionadas nos 
Quadros 09 e 10, bem como o atendimento às recomendações emitidas nos Relatórios de Au-
ditoria que seguem em anexo a este Relatório de Avaliação, além dos que seguiram anexos aos 
Relatórios de Acompanhamento nº 13/2013, nº 33/2014 e nº 12/2015.
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 4.4 O público alvo da Ação está sendo efetivamente 
beneficiado com o produto previsto?

 Esta questão estratégica está relacionada com a efetividade na execução da Ação. Caso 
a execução do objeto não seja realizada em consonância com o instrumento firmado (convênio 
ou contrato), a correta aplicação dos recursos e o desempenho da Ação de governo podem 
ser comprometidos. Além do acompanhamento e da fiscalização da execução do objeto, cabe a 
cada Superintendência Regional avaliar, ao final do convênio ou contrato, se o objeto foi devida-
mente executado, de forma a garantir que o público alvo da ação seja efetivamente beneficiado.

Dessa forma, foram realizadas visitas aos locais das obras com a finalidade de verificar se a exe-
cução estava sendo ou foi realizada em conformidade com os termos avençados, em relação 
aos prazos e às especificações.

A partir dos resultados das ações de controle realizadas nas diversas obras, verificou-se que o aten-
dimento ao público alvo da Ação não tem sido satisfatório, devido a atrasos nas execuções das 
obras, bem como a dificuldades no acompanhamento e fiscalização de suas execuções, o que tem 
causado potenciais danos ao erário devido ao descompasso entre objetos previstos e executados. 

Por meio da INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS - DDI 1/N° 01/2016, de 
06/01/2016, a Diretoria de Desenvolvimento apresentou entendimento acerca das ocorrências 
identificadas nesta questão estratégica durante a avaliação da Ação, conforme abaixo transcrito: 

“Como já colocado anteriormente, o passivo de obras de infraestrutura nos Projetos de 
Assentamento do Incra é muito elevado e se deve número de assentamentos criados, 
não condizente com a capacidade operacional da Autarquia, em razão do Governo Fe-
deral não dar o aporte de recursos humanos, orçamentários e financeiros, em montante 
suficiente para atender à crescente demanda criada em decorrência do significativo 
aumento do número de famílias assentadas nos últimos anos.
Em relação às obras executadas ou em execução, entendemos que todas devem ter sido 
planejadas de modo a atender o maior número de famílias beneficiárias.
Sabemos que por vários fatores aqui já citados, muitas destas obras se encontram em 
estado de atraso, assim como tecnicamente podem divergir entre o projetado e o execu-
tado, porém o norteador dos técnicos lotados na Autarquia é acertar o máximo possível, 
dentro das condições de trabalho oferecidas pelo governo Federal.”

O entendimento do Incra Sede é similar ao que foi constatado nas Superintendências durante 
as realizações das fiscalizações no que se refere a carência de recursos humanos, estrutura 
condizente com as demandas da Autarquia e os atrasos na liberação de recursos financeiros.

Os resultados das ações de controle realizadas estão demonstrados nas subquestões estraté-
gicas a seguir:
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4.4.1 O andamento da execução física das obras está de acordo com o crono-
grama físico-financeiro estabelecido em contrato e aditivos?

 Para fins de resposta a esta subquestão estratégica, no intuito de verificar a efetividade 
na implementação da Ação, foram executadas vinte ações de controle, consideradas apenas as 
obras que não se encontravam concluídas no momento das fiscalizações in loco, compreenden-
do os seguintes objetos:

Quadro 11: Obras analisadas quanto à compatibilidade  
entre a execução física e o cronograma físico-financeiro.

Item Instrumento Descrição da obra Valor da obra (R$)

1 Contrato nº 
007/2011

Implantação de sistema de abastecimento de 
água no PA Conjunto Baixão 1.738.646,54

2
Contratos 

RS/2260/2009 e 
RS/056/2013

Instalação de estradas vicinais no PA Cambaí 1.126.164,29

3 Contrato nº 
007/2011

Implantação de sistema de abastecimento de 
água no PA Olho D’água 1.394.778,32

4 Contrato nº 
6.000/2011

Construção de ponte no PA Santa Cruz do 
Riachão 159.516,37

5 Contrato nº 
8.000/2008

Implantação de estrada e construção de ponte 
no PA 1º de Janeiro 191.294,01

6 Contrato nº 
7.000/2008 Implantação de estrada no PA Vitória I 297.095,72

7 Convênio nº 
740.306/2010

Construção de sistema de abastecimento de 
água na RESEX Marinha Caeté-Taperaçu 262.144,34

8 Convênio 
723.497/2009

Recuperação de estradas vicinais no PA Banhado 
Grande 40.195,43

9 Convênio 
723.497/2009

Recuperação de estradas vicinais no PA Capivara 
II/Conquista da Capivara 29.557,85

10 Convênio 
723.497/2009

Recuperação de estradas vicinais no PE Abrindo 
Fronteiras 40.926,61

11 Convênio 
723.497/2009

Recuperação de estradas vicinais no PE Nova 
União II 29.543,94

12 Convênio nº 
768.895/2011

Recuperação de estradas no PA Florestal 
Maraçumé 2.092.249,88

13 Convênio 
763.223/2011

Recuperação de estradas vicinais e construção 
de duas pontes de madeira no PA Açaí 1.297.013,84

14 Convênio nº 
754.539/2010 Construção de estradas vicinais no PA Cabaças 382.782,91

15 Convênio nº 
755.824/2011 Implantação de ramais no PAF Avaí 183.719,38

16 Convênio 
755.824/2011

Melhoria e conservação de infraestrutura viária 
básica no PA Barro Alto *

17 Convênio nº 
764.397/2011

Construção de estrada vicinal no PA Novo 
Paraíso 1.650.911,86

18 Convênio nº 
737.594/2010 Recuperação de estradas vicinais no PA Tucuma 704.304,22

19 Convênio nº 
743.948/2010 Recuperação de estradas vicinais no PA Tucuma 1.045.524,80
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20 Convênio nº 
763.147/2011

Construção/recuperação de estradas vicinais no 
PA Grotão da Onça 683.428,83

21
Unidade 

Avançada – INCRA 
– Altamira/PA

Construção/recuperação de estrada vicinal no PA 
Pilão Poente 02 - Pilão Poente 03 4.845.204,93

Fonte: Ações de Controle realizadas pela CGU

Das 21 obras analisadas, foi identificada tempestividade apenas nas execuções das obras rela-
cionadas nos itens 2, 12 e 16, tendo sido verificados atrasos nas execuções nas outras, das quais 
se destacam as descritas a seguir: 

Quanto às duas obras relativas ao Contrato nº 007/2011, realizado pela Superintendência Re-
gional do Incra na Bahia, cujas fiscalizações estão detalhadas nos Relatórios de Fiscalização 
nº 201315031 e nº 201315032, estavam paralisadas devido a deficiência nos projetos básicos 
relativos a projetos de instalação de subestações elétricas, o que alimentaria as bombas para 
abastecimento de água. Devido a deficiências nos projetos, não houve aprovação da Compa-
nhia de Eletricidade do Estado da Bahia, provocando o atraso da obra. 

Em relação ao Convênio 723.497, firmado em 2009 pela Superintendência Regional do Rio 
Grande do Sul, apenas a obra relativa ao PA Banhado Grande já havia sido iniciada. As demais, 
apesar de transcorridos quase cinco anos do início do prazo do convênio, ainda não estavam 
em andamento. Destaque-se, também, que foi identificado descompasso entre a execução 
física e financeira do convênio, tendo em vista terem sido liberados recursos em porcentagem 
superior ao que de fato foi executado nos projetos de assentamento, conforme registrado nos 
Relatórios de Fiscalização nº 2013150103, 2013150104, 2013150105 e 2013150106.

Quanto ao Convênio 769.264, firmado pela Unidade Avançada do INCRA em Altamira, houve 
o repasse integral dos recursos à convenente – Prefeitura de Anapu, mas a obra encontrava-se 
paralisada, tendo sido executado fisicamente cerca de 36% do objeto pactuado, na ocasião da 
ação de controle, conforme consignado no Relatório de Fiscalização nº 201315152. A con-
venente reportou à equipe da CGU que o gestor anterior havia levado toda a documentação 
relativa à execução do convênio, incluindo o HD dos computadores, e que havia sido ajuizada 
ação no Tribunal de Justiça do Pará para que o mesmo procedesse à devolução dos documen-
tos. A Unidade Avançada do INCRA em Altamira, no entanto, ao ser questionada quanto às 
providências que estavam sendo adotadas com vistas à conclusão do objeto e para que seja 
resguardado o patrimônio público, não se manifestou.

A obra relativa ao Convênio 763.223/2011, firmado pela Superintendência Regional do Ma-
ranhão, encontrava-se paralisada à espera de pagamento dos serviços já executados. A re-
cuperação das estradas e a construção das pontes já se encontravam concluídas. Contudo, a 
construção dos bueiros ainda não havia sido iniciada na ocasião da visita pela equipe da CGU, 
registrada no Relatório de Fiscalização nº 201315115, sendo que a obra encontrava-se com 
aproximadamente 74% de execução, segundo relatório de acompanhamento da SR 12 - MA. 
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Em relação ao Convênio nº 764.397/2011, celebrado pela Superintendência Regional do Incra 
em Roraima, em 26/11/2011, foi identificada em vistoria realizada em 2012 por equipe da Uni-
dade, que o objeto estava inconcluso, situação confirmada por equipe deste Órgão Central de 
Controle Interno e consignada no Relatório de Fiscalização nº 201315127. O prazo para a exe-
cução não foi prorrogado, tendo se encerrado em 30/10/2012. Com isso a Superintendência 
Regional notificou a Prefeitura de Caracaraí, convenente na avença, para a conclusão das obras 
e prestação de contas, porém, até a conclusão dos trabalhos da ação de controle, consignado 
no Relatório de Fiscalização nº 201315127, não houve evolução na conclusão da avença.

Já no que se refere à execução do Convênio nº 737.594/2010, celebrado entre a Superin-
tendência Regional do Incra no Sul do Pará e a Prefeitura Municipal de Tucumã/PA, do objeto 
previsto, que se refere à recuperação de 44,90 km de estradas vicinais, foi identificada apenas a 
construção de duas pontes de madeira, as quais ainda encontravam-se incompletas em relação 
ao projeto mais de três anos após a celebração do instrumento, conforme consta no Relatório 
de Fiscalização nº 201315132. 

Para as situações de atraso identificadas, foram emitidas recomendações às respectivas Unida-
des para a adoção de procedimentos visando garantir que as verbas federais repassadas tenham 
aplicação regular e aderente ao cumprimento das metas previamente estabelecidas.

4.4.2 A execução das obras está de acordo com o contrato (projeto básico e/
ou executivo e/ou aditivos contratuais), em relação a quantitativos e especifi-

cações, e atende aos objetivos propostos?

 Nessa subquestão estratégica, que tem por objetivo verificar se os recursos des-
pendidos para execução de obras de infraestrutura em assentamentos foram utilizados da 
forma acordada/contratada, foram realizadas visitas ao local das obras com a finalidade 
de verificar se a execução dos objetos ocorreu em conformidade com as especificações e 
quantitativos planejados e pagos pelas Superintendências Regionais no âmbito dos contra-
tos ou convênios firmados. Para isso foram realizadas ações de controle em 84 instrumen-
tos entre contratos e convênios de 22 Unidades.

As informações das obras analisadas encontram-se dispostas no quadro abaixo:

Quadro 12: Obras analisadas quanto à compatibilidade entre a execução 
 física e as especificações e quantitativos planejados e pagos.

Item Superintendência 
Regional Instrumento Descrição da obra

1 SR 05 – BA Contrato nº 004/2010 Recuperação de estradas vicinais no PA 
Antônio Conselheiro II

2 SR 05 – BA Contrato nº 004/2010 Recuperação de estradas vicinais no PA 
Fazendas Reunidas Pai João

3 SR 05 – BA Contrato nº 004/2010 Recuperação de estradas vicinais no PA 
Fazenda Serra Grande
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4 SR 05 – BA Contrato nº 004/2010 Recuperação de estradas vicinais no PA 
São Francisco

5 SR 05 – BA Contrato nº 007/2011 Implantação de sistema de abastecimento 
de água no PA Olho D’água

6 SR 05 – BA Contrato nº 007/2011 Implantação de sistema de abastecimento 
de água no PA Conjunto Baixão

7 SR 05 – BA Contrato nº 014/2010 Implantação de sistema de abastecimento 
de água no PA Fazenda Santa Helena.

8 SR 08 – SP Contrato nº 30/2010 Perfurações de poços artesianos no PDS 
Da Barra

9 SR 08 – SP Contrato nº 30/2010 Perfurações de poços artesianos no PA 
Zumbi dos Palmares

10 SR 08 – SP Contrato nº 30/2010 Perfurações de poços artesianos no PA 
Maracy

11 SR 08 – SP Contrato nº 30/2010 Perfurações de poços artesianos no PA 
Arizona

12 SR 08 – SP Contrato nº 30/2010 Perfurações de poços artesianos no PA 
Zumbi dos Palmares

13 SR 08 – SP Contrato nº 30/2010 Perfurações de poços artesianos no PA 
Zumbi dos Palmares

14 SR 08 – SP Contrato nº 30/2010 Perfurações de poços artesianos no PA 
Josué de Castro

15 SR 08 – SP Contrato nº 30/2010 Perfurações de poços artesianos no PA 
Antônio Lafaiete de Oliveira

16 SR 08 – SP Contrato nº 30/2010 Perfurações de poços artesianos no PA 
Comunidade Agrária nova São Carlos.

17 SR 08 - SP Contrato nº 051/2009 Construção de estradas no PA Horto 
Aimorés

18 SR 10 - SC Contrato nº 
4.000/2012

Recuperação/complementação de estradas 
vicinais, no PA José Maria

19 SR 10 – SC Contrato nº 
7.000/2011

Implantação e recuperação de estradas no 
PA Pátria Livre

20 SR 11 - RS
Contratos nº 

RS/2260/2009 e 
RS/056/2013

Instalação de estradas vicinais no PA 
Cambaí

21 SR 16 - MS Contrato nº 
27.000/2010

Implantação de sistema viário no PA Bela 
Manhã

22 SR 16 - MS Contrato nº 26/2010 Perfuração de poços profundos no PA 
Vinte de Março

23 SR 17 – RO Contrato nº 
1.000/2012

Construção de estradas vicinais no PA Flor 
do Amazonas 2

24 SR 17 – RO Contrato nº 
1.000/2012

Construção de estradas vicinais no PA Flor 
do Amazonas 3

25 SR 17 – RO Contrato nº 
7.000/2012

Construção e recuperação de estradas vi-
cinais no PA Rosana Lecy

26 SR 21 – AP Contrato nº 
8.000/2010

Implantação de estrada vicinal no PA Nova 
Vida

27 SR 22 - AL Contrato nº 
11.000/2010 Execução de estrada vicinal no PA Cavaco

28 SR 22 - AL Contrato nº 
11.000/2010

Execução de estrada vicinal no PA Serra 
Preta
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29 SR 22 - AL Contrato nº 
17.000/2010

Execução de estrada vicinal no PA Quinta 
da Serra

30 SR 22 - AL Contrato nº 
17.000/2010

Construção de pontes no PA Quinta da 
Serra

31 SR 22 - AL Contrato nº 
17.000/2010

Execução de estrada vicinal no PA São 
Pedro II

32 SR 22 - AL Contrato nº 
6.000/2011 Construção de ponte no PA Boa Vista

33 SR 22 - AL Contrato nº 
6.000/2011

Construção de ponte no PA Santa Cruz do 
Riachão

34 SR 22 - AL Contrato nº 
12.000/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Brasileiro

35 SR 22 - AL Contrato nº 
18.000/2010

Recuperação de pavimentação de estrada 
vicinal no PA Flor do Mundaú

36 SR 24 - PI (piloto) Contrato nº 
97.500/2011

Perfuração e instalação de poços tubula-
res e construção de rede de distribuição 

de água no PA Juazeiro

37 SR 26 – TO Contrato nº 
25.000/2009

Implantação de estradas vicinais no PA 
São Jorge II

38 SR 26 – TO Contrato nº 
8.000/2008

Implantação de estrada/construção de 
ponte no PA 1º de Janeiro

39 SR 26 – TO Contrato nº 
17.000/2009

Implantação de estradas vicinais no PA 
São Paulo

40 SR 26 – TO Contrato nº 
7.000/2008 Implantação de estrada no PA Vitória I

41 SR 28 – DFE Contrato nº 
15.000/2011

Reparação de poço no PA Unidos 
Venceremos

42 SR 28 – DFE Contrato nº 
15.000/2011 Reparação de poço no PA Riachão

43 SR 28 – DFE Contrato nº 
15.000/2011 Reparação de poço no PA São Vicente

44 SR 28 – DFE Contrato nº 
21.000/2010

Complementação de estradas vicinais no 
PA Riacho Claro

45 SR 28 – DFE Contrato nº 
15.000/2011

Reparação de poço existente no PA São 
Pedro Cipó

46 SR 30 – PA/
Santarém Contrato nº 27/2010 Implantação de estradas vicinais no PA 

Nova Altamira

47 SR 01 – PA Convênio nº 
740.306/2010

Construção de sistema de abastecimento 
de água na RESEX Marinha Caeté-

Taperaçu

48 SR 01 – PA Convênio nº 
756.560/2011

Construção/complementação de estradas 
vicinais no PA Vale do Ariacaua

49 SR 02 - CE (piloto) Convênio nº 
738.564/2010

Construção de Estrada Vicinal no PA São 
José II

50 SR 02 - CE Convênio nº 
769.454/2012

Pavimentação em revestimento primário 
de estrada vicinal no PA Barbada

51 SR 02 – CE Convênio nº 
703.923/2009 Construção de açude no PA Xavier

52 SR 02 – CE Convênio nº 
761.185/2011

Construção de estrada vicinal no PA São 
Marinho/Rodeador

53 SR 04 – GO Convênio nº 
756.412/2011

Abertura e complementação de estradas 
vicinais no PA São Domingos
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54 SR 06 – MG Convênio nº 
737.908/2010

Construção de uma ponte mista no PA 
Ulisses Oliveira

55 SR 10 – SC Convênio nº 
755.986/2011

Implantação de estradas vicinais no PA 
Olívio Albani

56 SR 11 – RS Convênio nº 
702.645/2008

Recuperação de estradas vicinais no PA 
dos Cerros/Conquista dos Cerros

57 SR 11 – RS Convênio nº 
702.645/2008

Recuperação de estradas vicinais no PE 
Vitória São João

58 SR 11 – RS Convênio nº 
721.531/2009

Recuperação/complementação de estradas 
vicinais no PA Nhandú

59 SR 11 – RS Convênio nº 752.107 Implantação de rede de abastecimento no 
PA Tarumã I/25 de Novembro

60 SR 11 – RS Convênio nº 
702.635/2008

Implantação de estrada no PA Santa 
Elmira

61 SR 11 – RS Convênio nº 
600.099/2007

Implantação de estradas vicinais no PA 
Santa Luciana

62 SR 11 – RS Convênio nº 
723.497/2009

Recuperação de estradas vicinais no PA 
Banhado Grande

63 SR 12 – MA Convênio nº 
704.680/2009 Recuperação de estradas no PA Cuba

64 SR 12 – MA Convênio nº 
768.895/2011

Recuperação de estradas no PA Florestal 
Maraçumé

65 SR 12 – MA Convênio nº 
772.179/2012

Recuperação de estradas vicinais no PA 
Vera Cruz

66 SR 12 – MA Convênio nº 
763.223/2011

Recuperação de estradas vicinais e cons-
trução de duas pontes de madeira no PA 

Açaí

67 SR 12 – MA Convênio nº 
759.553/2011

Recuperação de estradas no PA Olh 
D’água/ 13 de Maio

68 SR 13 – MT Convênio nº 
754.539/2010

Construção de estradas vicinais padrão 
alimentadoras no PA Cabaças

69 SR 14 - AC Convênio nº 
732.122/2010

Melhoria e conservação de infraestrutura 
viária básica no PA Santa Luzia

70 SR 14 - AC Convênio nº 
732.122/2010

Melhoria e conservação de infraestrutura 
viária básica no PA Tupá

71 SR 14 - AC Convênio nº 
755.824/2011

Melhoria e conservação de infraestrutura 
viária básica no PDS Bonal

72 SR 14 - AC Convênio nº 
755.824/2011

Melhoria e conservação de infraestrutura 
viária básica no Barro Alto

73 SR 14 – AC Convênio nº 
755.824/2011 Implantação de ramais no PA Havaí

74 SR 25 – RR Convênio nº 
757.190/2011

Recuperação/complementação de estradas 
vicinais no PA Bom Sucesso

75 SR 25 – RR Convênio nº 
764.397/2011

Construção de estrada vicinal no PA Novo 
Paraíso

76 SR 26 – TO Convênio nº 
733.664/2010

Recuperação/complementação de estrada 
vicinal no PA Lago Preto

77 SR 26 – TO Convênio nº 
733.664/2010

Construção/recuperação de estrada vicinal 
no PA Araguaiala

78 SR 26 – TO Convênio nº 
752.967/2010

Recuperação de estrada vicinal no PA 
Sossego
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79 SR 26 – TO Convênio nº 
703.592/2009

Implantação e recuperação de estradas no 
PA Marcos Freire

80 SR 27 – PA/Marabá Convênio nº 
737.594/2010

Recuperação de estradas vicinais no PA 
Tucuma

81 SR 27 – PA/Marabá Convênio nº 
743.948/2010

Recuperação de estradas vicinais no PA 
Tucuma

82 SR 28 – DFE Convênio nº 
759.069/2011

Implantação de sistema para distribuição 
de água no PA Marcos Correa Lins

83 SR 30 – PA/
Santarém

Convênio nº 
763.147/2011

Construção/recuperação de estrada vicinal 
no PA Grotão da Onça

84
Unidade Avançada 
– INCRA - Altamira/

PA

Convênio nº 
769.264/2012

Construção/recuperação de estrada vicinal 
no PA Pilão Poente 02 - Pilão Poente 03

Fonte: Ações de Controle realizadas pela CGU.

Nas avaliações realizadas, foram identificadas incompatibilidades entre as execuções físicas e os 
respectivos projetos de engenharia ou boletins de medição em 29 obras (34,52% dos objetos 
fiscalizados), conforme especificado a seguir:

Quadro 13: Obras em que foi apurada incompatibilidade entre  
os serviços previstos e pagos com os executados.

Item Superintendência 
Regional Instrumento Montante apurado 

por irregularidades 
Relatório de 

Fiscalização CGU nº

1 SR 05 – BA Contrato nº 004/2010 R$ 130.101,31 201315027

7 SR 05 – BA Contrato nº 014/2010 R$ 17.812,07 201315033

23 SR 17 – RO Contrato nº 1.000/2012 R$ 39.023,54 201315049

25 SR 17 – RO Contrato nº 7.000/2012 R$ 29.638,50 201315050

26 SR 21 – AP Contrato nº 8.000/2010 R$ 415.108,92 201315054

27 SR 22 – AL Contrato nº 
11.000/2010 R$ 1.228.825,41 201315055

28 SR 22 – AL Contrato nº 
11.000/2010 R$ 1.254.258,26 201315056

29 SR 22 – AL Contrato nº 
17.000/2010 R$ 68.768,70 201315058

30 SR 22 – AL Contrato nº 
17.000/2010 R$ 50.307,34 201315059

32 SR 22 – AL Contrato nº 6.000/2011 R$ 66.449,06 201315062

34 SR 22 – AL Contrato nº 
12.000/2010 R$ 3.946.988,61 201315057

35 SR 22 – AL Contrato nº 
18.000/2010 R$ 1.139.099,28 201315061

37 SR 26 – TO Contrato nº 
25.000/2009 R$ 214.696,20 201315077

38 SR 26 – TO Contato nº 8.000/2008 R$ 68.234,70 201315079

39 SR 26 – TO Contrato nº 
17.000/2009 R$ 120.313,32 201315076

40 SR 26 – TO Contrato nº 7.000/2008 R$ 198.274,13 201315078
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47 SR 01 – PA Convênio nº 
740.306/2010 R$ 101.009,96 201315089

50 SR 02 - CE Convênio nº 
769.454/2012 * 201314727

52 SR 02 - CE Convênio nº 
761.185/2011 R$ 413.667,41 201315092

55 SR 10 – SC Convênio nº 
755.986/2011 R$ 49.976,41 201315095

56 SR 11 – RS Convênio nº 
702.645/2008 R$ 46.170,68 201315098

61 SR 11 – RS Convênio nº 
600.099/2007 R$ 9.288,19 201315108

66 SR 12 – MA Convênio nº 
763.223/2011 * 201315112

68 SR 13 – MT Convênio nº 
754.539/2010 R$ 41.227,80 201315119

75 SR 25 – RR Convênio nº 
764.397/2011 R$ 288.247,01 201315127

76 SR 26 – TO Convênio nº 
733.664/2010 R$ 105.601,10 201315129

77 SR 26 – TO Convênio nº 
733.664/2010 R$ 35.325,91 201315130

78 SR 26 – TO Convênio nº 
752.967/2010 R$ 270.176,40 201315131

79 SR 26 – TO Convênio nº 
703.592/2009 R$ 242.713,51 201315128

Fonte: Ações de Controle realizadas pela CGU.

Das fiscalizações realizadas em que se apurou inexecução, destacam-se os resultados a seguir 
detalhados, em vista da materialidade do objeto não executado:

a) SR 22 – AL - Contrato 12.000/2010 - Recuperação de estrada vicinal no PA Brasileiro:

O valor contratado emergencialmente por dispensa de licitação para realização desta obra foi 
de R$4.447.190,80, tendo sido identificado pela equipe da CGU pagamento por serviços não 
executados no montante total de R$3.946.988,61.

Observou-se que a obra foi executada em extensão e largura menores do que o projetado, 
situação que impactou nas medidas calculadas e pagas para os itens relativos a limpeza do ter-
reno, escavação, corte e transporte de material e compactação de plataforma. Em relação à 
drenagem, também foi executada metragem de bueiros inferior ao planejado e pago, gerando 
impacto nos itens relativos à escavação de valas, fornecimento e lançamento de concreto, de 
tubo de concreto armado e de alvenaria para as cabeceiras.

Ressalte-se que o respectivo projeto de engenharia não contém detalhamentos, em especial da 
exata localização da obra, de informações quanto às seções transversais e axiais dos trechos e 
da memória de cálculo. Não há, ainda, identificação das jazidas utilizadas para fornecimento de 
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material. Outra falha na documentação de acompanhamento da obra diz respeito a não apre-
sentação de detalhamentos dos serviços executados pela empresa contratada que sustentam 
os pagamentos efetuados.

Verificou-se que a estrada se encontra em condições precárias de utilização, com erosões e 
acúmulo de água:

b) SR 22 – AL - Contrato 18.000/2010 - Recuperação de pavimentação de estrada 
vicinal no PA Flor do Mundaú:

O valor contratado emergencialmente por dispensa de licitação para realização desta obra foi 
de R$1.306.299,88, tendo sido identificado pela equipe da CGU pagamento por serviços não 
executados no montante total de R$1.139.099,28.

Identificou-se a mesma situação relativa à obra do item ‘a’, qual seja, execução da estrada com 
extensão, largura e quantidade de bueiros em quantidade inferior ao planejado e pago pela 
SR Alagoas, gerando impacto nos valores pagos pelos respectivos itens constantes na planilha 
orçamentária. 
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Identificou-se, também, ausência de documentos com a descrição clara da localização das 
obras, memória de cálculos e desenhos suficientes para a caracterização do objeto, bem como 
para amparo aos pagamentos efetuados.

As condições de trafegabilidade da estrada não são boas, tendo sido encontrados pontos com 
erosão e acúmulo de água:

c) SR 22 – AL – Contrato 11.000/2010 – Execução de estrada vicinal no PA Serra Preta:

A obra foi contratada pelo montante de R$ 1.461.077,02, por meio de Dispensa Licitação em 
caráter emergencial, em virtude de enchentes no Estado de Alagoas em 2010. A partir de ação 
de controle realizada pela CGU, foi identificado pagamento por serviços não comprovados no 
montante total de R$ 1.254.258,26.

 Restou evidenciado que a obra foi executada em largura inferior ao contratado, situação que 
impactou nas medidas calculadas e pagas para os itens relativos a desmatamento e limpeza do 
terreno e compactação de plataforma. Em relação à drenagem, também foi executada metra-
gem de bueiros inferior ao planejado e pago.

O projeto de engenharia não continha todos os elementos necessários, como a localização 
exata da obra, seções transversais dos trechos e memórias de cálculo.

Verificou-se que a estrada se encontra em condições precárias de utilização, com erosões e 
acúmulo de água:
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d) SR 22 – AL – Contrato 11.000/2010 – Execução de estrada vicinal no PA Cavaco.

A execução dessa obra foi realizada no âmbito do contrato para a execução da estrada vici-
nal no PA Serra Preta, tratada no item anterior, por dispensa de licitação, no montante de R$ 
1.419.709,29, tendo sido identificados pagamento por serviços não executados no montante 
total de R$ 1.228.825,41.

Tal qual a obra do item ‘a’, foi identificada execução da estrada com largura e quantidade de 
bueiros em quantidade inferior ao planejado e pago pela SR Alagoas, gerando impacto nos 
valores pagos pelos respectivos itens constantes na planilha orçamentária.  O projeto de en-
genharia também não continha todos os elementos necessários, como a localização exata da 
obra, seções transversais dos trechos e memórias de cálculo, como verificado na obra tratada 
no item ‘a’.

Foram encontrados pontos com acúmulo de água na extensão da estrada, dificultando a 
trafegabilidade:
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e) SR 25 – RR – Convênio 764.397/2011 – Construção e recuperação de estradas 
vicinais no PA Novo Paraíso:

O referido Convênio foi assinado com Prefeitura de Caracaraí, em 26/12/2011, no valor de R$ 
1.650.911,86, sendo R$ 1.617.893,62 de recursos federais e R$ 33.018,24 a título de contrapartida.

Na vistoria in loco pela CGU, foi identificada inconformidade entre o contratado e o executa-
do, como inexecução de trechos previstos e ausência de aterro de cabeceiras de ponte cons-
truída, o que gerou superfaturamento por quantidade de R$ 288.274,01. Os mesmos achados 
haviam sido identificados por equipe da Superintendência Regional do Incra em Roraima em 
vistoria realizada no fim de 2012.

A Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima – SR 25, por meio do Ofício INCRA/
SR-25/GAB/nº 487/2013, de 28/05/2013, notificou a Prefeitura de Caracaraí para a conclusão das 
obras e prestação de contas. Entretanto, não foi confirmada nenhuma medida adotada por parte da 
Superintendência Regional até o encerramento dos trabalhos de fiscalização, consignados no Relató-
rio de Fiscalização nº 201315127. Cabe informar que outros serviços foram realizados nas estradas 
vicinais pela convenente após a realização da visita in loco, conforme informações encaminhadas 
pela prefeitura para a CGU Regional, restando pendente a verificação por parte da SR 25-RR.

Seguem fotos relativas à ausência de aterro na cabeceira da ponte construída e de trechos 
previstos e não construídos:
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f) SR 26 – TO – Convênio nº 752.967/2010 – Recuperação de estradas vicinais no 
PA Sossego

O Convênio nº 752.967 foi celebrado em 22/12/2010, com a Prefeitura Municipal de Buriti do 
Tocantins/TO, no valor pactuado de R$ 514.873,45, sendo R$ 500.000,00 de recursos federais e 
R$ 14.873,45 a título de contrapartida.

Na vistoria realizada, consignada no Relatório de Fiscalização nº 201315131, foi apurado o prejuízo de 
R$ 270.176,40, em virtude de sobreposição de trechos de estradas vicinais, recuperação de trecho 
dentro de propriedade particular e diferença entre itens da obra executados e os boletins de medição.

Verificou-se a baixa qualidade dos serviços que foram efetivamente executados:

g) SR 21 – AP – Contrato nº 8.000/2010 – Recuperação/complementação de 2,0 Km 
de estradas vicinais no Projeto de Assentamento de Nova Vida

O contrato foi celebrado pelo montante de R$ 1.316.111,11, precedido da Concorrência nº 
2/2010. Da fiscalização realizada pela CGU, foi constatada divergência entre itens do Projeto 
Básico e o encontrado em campo no montante de R$ 415.108,92. 

Verificou-se o quantitativo de bueiros em quantidade inferior ao contratado, tal qual a quanti-
dade de pontes de madeira, resultando no montante não executado apurado.
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As condições das estradas não favorecem o escoamento da produção local:

h) SR 26 – TO – Contrato nº 25.000/2009 – Implantação de estradas vicinais no PA São 
Jorge II:

A obra foi contratada pelo montante de R$ 290.683,33, em decorrência da Concorrência nº 
3/2009. Desse total, foi apurada, durante vistoria in loco, a inexecução de itens do Projeto Bá-
sico equivalente ao montante de R$ 214.696,20. 

As divergências encontradas, e consignadas no Relatório de Fiscalização nº 201315077, referem-se 
à execução da estrada em comprimento e largura, o que impactou na quantidade executada de 
outros itens, ausência de aterro, conforme contratado, e utilização de jazida diferente da prevista.
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i) SR 02 – CE – Convênio nº 761.185/2011 – Construção de estrada vicinal no PA 
São Marinho:

Trata-se de convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE, em 22/12/2011, 
tendo como objeto para construção de estrada vicinal ligando o Distrito de Juá à sede do Proje-
to de Assentamento São Marinho, pactuado por R$ 422.110,41. A obra encontra-se concluída.

Da fiscalização realizada pela CGU, consignada no Relatório de Fiscalização nº 201315092, foi 
verificado que a execução da obra se deu em descompasso com projeto básico, divergindo em 
vários itens, incluindo a quantidade e posicionamento de bueiros, e sem a submissão de novo 
projeto ao Incra para um consequente parecer técnico acerca das alterações. Com isso, consi-
derou-se a impossibilidade de se aceitar a obra da forma como foi realizada, tendo em vista a 
modificação o traçado original da obra e a localização e dimensões dos bueiros originalmente 
projetados sem a realização dos estudos técnicos, oferecendo risco ao empreendimento, ten-
do em vista a possibilidade de ter havido subdimensionamento, o que poderia vir a danificar 
pontos da estrada, caso haja fluxo de água acima do suportado. 

Foram emitidas recomendações nos respectivos relatórios de fiscalização para que as Superin-
tendências Regionais providenciem a adoção das medidas necessárias à correta execução das 
obras ou ressarcimento ao erário pelos itens não realizados.

Em função do montante de recursos envolvidos, considera-se necessário o acompanhamento, 
por parte da Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento - DD, das reco-
mendações emitidas às Superintendências Regionais de Alagoas, Roraima, Tocantins, Amapá e 
Ceará nos Relatórios CGU nº 201315055, 201315056, 201315057, 201315061, 201315127, 
201315131, 201315077, 201315054 e 201315092, destacados acima, sem prejuízo do acom-
panhamento das providências a serem implementadas pelas Superintendências Regionais, em 
atendimento às recomendações expedidas nos demais Relatórios de Fiscalização encaminhados 
em anexo a este Relatório de Acompanhamento, nos quais também foi apurado prejuízo em 
virtude da inexecução de objeto, conforme o Quadro 13, enquanto supervisora dos trabalhos 
de implantação de infraestrutura nos projetos de assentamento, conforme preconiza o artigo 
17, II, do Regimento Interno do Incra.

Quanto aos itens a) e b), relacionados aos  Relatórios CGU nº 201315057 e 201315061, refe-
rentes à obras executadas pela Superintendência Regional de Alagoas – SR 22, foi disponibiliza-
da a seguinte manifestação contida no INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 
1/Nº 02/2015, de 14/01/2015, encaminhada por meio do Ofício/AUD/nº 07, de 15/01/2015:

“Será constituída uma comissão mista, composta por servidores lotados na Diretoria de 
Desenvolvimento e na Diretoria de administração, contando com membros habilitados, 
com formação profissional em engenharia civil e contabilidade, objetivando mensurar 
os serviços efetivamente executados e a seguir propor, junto à administração regional, 
ações necessárias à solução da situação apresentada.”
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Ainda, por meio do Mem. 08/2015/DDI 1/2015, de 08/04/2015, encaminhada por meio do 
Ofício/AUD/nº 47, 06/05/2015, foi informado que: 

“Atendendo despacho desta Coordenação sobre o assunto em tela, temos a informar 
que fizemos a análise solicitada, porém em relação a críticas sobre o relatório enviado 
pela Superintendência Regional de Alagoas – SR 22/AL, entendemos que o mesmo é 
repetitivo e procura justificar as contestações feitas pela CGU.
O desconhecimento da situação local do estado físico das obras executadas, assim 
como manuseio e análise dos processos referentes à contratação e execução de tais 
obras, nos deixa impossibilitados de opinar, responsavelmente, sobre as justificativas 
apresentadas pela SR 22/AL, se as mesmas atendem adequadamente ou não, aos pon-
tos levantados pela CGU.
Entendemos como salutar o encaminhamento do relatório enviado pela SR 22/AL à Audi-
toria Interna do Incra, visando seu envio, se assim entenderem como correto, à CGU, para 
conhecimento das argumentações ali colocadas e demais providências cabíveis ao caso.”

Em vista das manifestações encaminhadas, faz-se necessário manter-se o acompanhamento das 
providências a serem adotadas pela Autarquia, pois ainda não foram apresentadas medidas efe-
tivas para mitigar as ocorrências com dano ao erário consignadas nos Relatórios de Fiscalização 
nº 201315057 e 201315061.

Já por meio do Ofício/AUD/nº 50, de 14/05/2015, foi encaminhada a INFO/DIVISÃO DE IM-
PLANTÇÃO DE OBRAS – DDI/Nº 16/2015, de 08/05/2015, com o seguinte teor:

“(...)Foi encaminhado à SR 22/AL, o memorando nº 14/DD/2015, e 12 de janeiro de 2015, 
solicitando a análise e manifestação acerca das constatações feitas pela CGU em seus Re-
latórios de Fiscalização.
A SR 22/AL respondeu a solicitação através do Memorando 08/DDI/2015, sugeriu o enca-
minhamento de toda esta documentação à Auditoria Interna do Incra, visando seu envio, 
se assim entendessem como correto, à CGU, para conhecimento das argumentações ali 
colocadas e demais providências cabíveis ao caso. Estes memorandos se encontram ora 
anexados a esta documentação.
Quanto à constituição da comissão, informamos que a mesma ainda não foi formada, 
haja vista que o técnico que iria coordená-la sofreu um acidente automobilístico em 
meados do mês de fevereiro passado, só retornando às suas atividades, dentro do Incra, 
no final do mês de abril.
Encaminhamos a presente documentação à Coordenação de Infra-Estrutura – DDI, sugerin-
do seu envio à Auditoria Interna do Incra – AUD, para conhecimento das medidas já tomadas 
por esta Diretoria de Desenvolvimento e providências posteriores por parte daquele Setor.”

Ainda, por meio do Ofício/AUD/nº 36, de 01 de abril de 2016, o Incra Sede informou a respeito 
da constituição de Grupo de Trabalho para apurar as ocorrências constatadas nos Relatórios de 
Fiscalização nº 201315057 e 201315061, conforme transcrito:
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“O assunto tratado no relatório ora encaminhado refere-se especificamente à demanda 
apresentada ao Incra pela CGU, relativa à execução de obras e serviços de infraestru-
tura em projetos de assentamento localizados no âmbito da Superintendência Regional 
do Incra no Estado de Alagoas - SR(22)/AL.
2 - A CGU efetuou ações de fiscalização nos projetos de assentamento PA Brasileiro, 
localizado no município de Atalaia e PA Flor do Mundaú, município de Branquinha, cujos 
resultados foram objeto dos relatórios n° 201315057 e n° 201315061.
3 - As obras em pauta foram contratadas via dispensa de licitação em caráter emergen-
cial, face às enchentes que atingiram o Estado de Alagoas em 2010.
4 - Esta Auditoria remeteu o assunto à Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assen-
tamento - DD, face a competência regimental, com solicitação de análise e providências.
5 - Nesse sentido, a DD formalizou o processo administrativo n° 54000.000263/2016-
13 e criou Grupo de Trabalho, via Ordem de Serviço/DD/N0 10, de 25/11/15, para fins 
de “...verificação da conformidade entre os serviços contratados e executados nos con-
tratos n° 12.000/2010 e 18.000/2010”, cópia anexa.
Os contratos acima abrangeram os seguintes assentamentos:
CRT 12.000 - CML Construtora Moreira Lima:
PA Manivas Romualdo - município de Quebrangulo;
PA Boa Fé e PA Brasileiro - município de Atalaia.
CRT 18.000 - Construtora Dias Correia Ltda
PA Santa Maria - município de União dos Palmares;
PA Flor do Mundaú e PA Zumbi dos Palmares (complementação) - município de Branquinha
6 - O GT efetuou seus trabalhos entre novembro-2015 e março do corrente e produziu 
relatório técnico sobre as obras pactuadas e executadas conforme acima, constatando 
diferenças entre os valores efetivamente pagos pelo Incra às construtoras e os valores 
que deveriam ter sido pagos, em função dos trabalhos executados.
7 - A diferença entre os valores acima perfaz o montante de R$ 6.166.734,19, os quais 
deverão ser objeto de devolução ao Incra pelas empresas contratadas à época.
8 - Observa-se que a equipe do Incra corroborou em parte com as informações e con-
clusões obtidas pela fiscalização da CGU e demandam providências desta Autarquia, via 
SR(22)/A1, no tocante à evitar prejuízos ao Erário, aos assentados e à sociedade em geral.
9 - Esclarecemos que a Auditoria deu ciência do relatório produzido pela equipe da DD 
à Presidência do Incra, conforme Informação Auditoria Interna do Incra N° 04/2016, 
cópia anexa. 10 - Finalmente, informamos que orientamos a SR(22)/AL, no bojo do 
processo administrativo citado no item 5, para que adote as seguintes providências 
administrativas e/ou judiciais:
a) Conhecimento, análise e manifestação técnica e jurídica sobre os fatos contidos nos 
relatórios da CGU e da equipe técnica da DD;
b) Notificação às empresas CML Construtora Moreira Lima e Construtora Dias Cor-
reia Ltda sobre as irregularidades constatadas e que as mesmas efetuem restituição 
ao Erário dos valores financeiros apontados pelo relatório da equipe técnica da DD, 
observando-se o princípio do contraditório;
c) Em caso de não recolhimento dos valores conforme acima, que a PFE/Regional pro-
mova ações objetivando cobrança judicial dos mesmos;
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d) Exame e manifestação pela Procuradoria Federal Especializada Regional sobre análise 
de admissibilidade de apuração de responsabilidade de servidor(es) da SR(22)/AL nos fatos 
que deram origem às irregularidades apontadas pela fiscalização da CGU e pela equipe 
técnica da DD, com instauração de Processo Administrativo Disciplinar, se for o caso;
e) Comunicação dos fatos ora tratados à Procuradoria da República no Estado de Alago-
as para ciência e providências de sua alçada.
11 - A Auditoria continuará monitorando o assunto junto à SR(22)/A1 e repassará à 
CGU os desdobramentos havidos”

Assim, verifica-se que o Incra Sede tem adotado providências junto à Superintendência Re-
gional de Alagoas - SR 22, visando a reposição do montante pago indevidamente na execução 
dos Contratos nº 12.000/2010 e 18.000/2010, atendendo à recomendação realizada por este 
Órgão Central de Controle Interno. Em consequência da necessidade de que o Incra Sede 
mantenha a supervisão regimental sobre os atos das Superintendências Regionais na mitigação 
das irregularidades constatadas nos demais Relatórios de Fiscalização, a recomendação resta 
pendente de atendimento, sendo monitorada por meio de plano de providências permanente.

Recomendação 001: 

Acompanhar as providências adotadas pelas Superintendências Regionais do Amapá – SR 21, 
Alagoas – SR 22, Roraima – SR 25 e Tocantins – SR 26, em relação às recomendações emitidas 
nos Relatórios de Fiscalização nº 201315055, 201315056, 201315057, 201315061, 201315127, 
201315131, 201315077 e 201315054 para saneamento das impropriedades relacionadas ao 
pagamento por serviços não executados, sem prejuízo do acompanhamento das providências a 
serem implementadas pelas outras Superintendências Regionais para mitigação das ocorrências 
consignadas nos demais Relatórios de Fiscalização encaminhados em anexo a este Relatório de 
Avaliação, além dos que seguiram anexos aos relatórios de Acompanhamento nº 13/2013, nº 
33/2014 e nº 12/2015, nos quais também foi apurado prejuízo em virtude da inexecução de 
objeto, conforme o Quadro 13.

4.5 O Incra Sede possui normatização que trata, de 
maneira suficiente, sobre os procedimentos gerais 

da Ação (levantamento de necessidades, priorização, 
execução e registro de dados operacionais)?

 Com esse item, tem-se por intenção verificar se o ambiente e os procedimentos de 
controle relacionados com a execução da Ação são adequados, com padronização para todas 
as Unidades Regionais do Incra, o que resulta em maior controle nas atividades da Autarquia e 
adequado atendimento às necessidades dos beneficiários da Ação.  
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No decorrer dos trabalhos de avaliação, foi identificada carência de normatização relativa a 
procedimentos gerais de controle da Ação. A Norma de Execução nº 36, de 30 de março de 
2004 e a Norma de Execução nº 54, de 29 de dezembro de 2006, vigentes até 2014, tratavam 
sobre limites de valores e procedimentos operacionais após a seleção das obras a serem exe-
cutadas, porém restava lacuna referente aos procedimentos a serem seguidos pelas Superin-
tendências Regionais nas fases que antecediam a escolha dos projetos de assentamento a serem 
beneficiados. Dessa forma, os procedimentos de priorização eram definidos em cada Unidade 
Regional, embora houvesse orientações do Incra Sede realizadas de forma continuada, por 
meio de reuniões ou do encaminhamento de documentos. No entanto, verificou-se, durante a 
realização da avaliação, que as orientações tratavam de questões gerais e estratégicas.

Em vista da situação identificada no plano normativo da Ação 8396, foi recomendado que o 
INCRA formalizasse, por meio de normativo, critérios objetivos para priorização das obras de 
infraestrutura que permitissem a escolha objetiva, por parte das Superintendências, entre as 
demandas existentes.

A recomendação citada foi considerada atendida, tendo em vista a publicação da Norma de 
Execução nº 111, de 19 de março de 2014, a qual estabelece critérios para a seleção e priori-
zação de obras em projetos de assentamento.

Foi ainda publicada a Norma de Execução nº 114, de 26 de setembro de 2014, a qual dispõe so-
bre os procedimentos de planejamento, parametrização de preços de referência, contratação, 
gestão, acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios e outros ajustes congêneres, 
relativos a obras e serviços de engenharia componentes da infraestrutura básica de projetos 
de assentamento da reforma agrária, implantados pelo Incra. Essa norma veio a substituir a NE 
nº 54/2006, e traz inovações ao plano normativo referente à Ação, além dos procedimentos 
operacionais que essa última já tratava. 

A NE nº 114/2014 trata do estabelecimento de critérios e parâmetros de preços de referên-
cia a serem utilizados pelas Superintendências Regionais. Trata ainda de desenvolvimento de 
sistema de acompanhamento das contratações e execuções de obras, a ser operado pelas 
Superintendências Regionais e monitorado pela Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de 
Assentamentos, por meio da Divisão de Implantação de Obras.

Posicionamento registrado na INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 1 nº 
01/2016, encaminhado pela Autarquia Agrária por meio do Ofício/AUD/ nº 02, de 08 de janeiro 
de 2016, trata das providências adotadas pela Autarquia para fortalecer o campo normativo da 
Ação, conforme segue: 

“Com certeza suficientemente não, porém ultimamente trabalha intensamente de 
modo a suprir esta necessidade.
Considerando a importância em manter seus normativos atualizados em relação à le-
gislação em vigor, o Incra, através de sua Divisão de Implantação de Obras - DDI 1, 
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elaborou em 2014 os normativos a seguir relacionados.
a - Norma de Execução n° 111, de 19 de março de 2014, publicada no Boletim de Ser-
viço / Incra / n° 12, de 24/03/2014
Estabelece critérios de seleção e priorização de Projetos de Assentamento criados ou 
reconhecidos pelo Incra onde deverão ser implantadas obras de engenharia, assim como 
padroniza suas metodologias de monitoramento. (Versão constante na minuta de alte-
ração desta norma de execução).
A NE Incra / DD / n° 111 / 2014 prevê a construção e publicação um sistema institu-
cional a ser desenvolvido pela Autarquia, o qual deverá facilitar o registro e a posterior 
disponibilização de informações.
Este instrumento está sendo desenvolvido pela DE - Diretoria de Gestão Estratégica do 
Incra e até então leva o nome de Sistema Gerencial de Obras de Engenharia - SIENG.
Ele estabelecer critérios objetivos de seleção e priorização de projetos de assentamento 
criados ou reconhecidos pelo Incra, que receberão obras de construção e/ou comple-
mentação de estradas vicinais, sistemas de abastecimento de água e fornecimento de 
energia elétrica, de modo a viabilizar a execução de Programas do Governo Federal e 
padronizar os procedimentos de monitoramento da execução desses empreendimentos, 
de forma sistematizada, a qual deverá ser adotada nas áreas de abrangência de todas 
as Superintendências Regionais do Incra.
b - Norma de Execução n° 113, de 25 de setembro de 2014, publicada no Boletim de Serviço 
/ Incra / n° 39, de 29/09/2014 e no DOU n° 187, de 29/09/2014, seção 01, página 74.
Fixa valores máximos, em relação ao planejamento orçamentário, previstos para exe-
cução de obras de engenharia necessárias à implantação de infraestrutura básica em 
projetos de assentamento da reforma agrária, tendo como unidade principal o custo por 
família a ser beneficiada com os empreendimentos.
c - Norma de Execução n° 114, de 26 de setembro de 2014, publicada no Boletim de 
Serviço / Incra / n° 39, de 29/09/2014 e no DOU n° 188, de 30/09/2014, seção 01, 
página 90.
Dispõe sobre os procedimentos de planejamento, parametrização de preços de referência, 
contratação, gestão, acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios e outros 
ajustes congêneres, relativos a obras de engenharia componentes da infraestrutura básica 
que são implantadas pelo Incra em projetos de assentamento da reforma agrária.” 

A publicação da NE nº 114/2014 representa evolução no plano normativo do Incra quanto a 
rotinas gerais de gestão da Ação, tal qual a NE nº 111/2014, especialmente no que tange ao 
estabelecimento de critérios para preços de referências e no sistema de acompanhamento de 
contratações e execuções de obras, em que a citada norma atribui responsabilidades quanto 
à alimentação de dados e monitoramento do sistema. Considerou-se que a recomendação 
realizada durante a avaliação foi atendida com as publicações elencadas, mas resta pendente a 
efetiva implantação do referido sistema de gestão.
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4.6 A Execução da Ação de Governo é transparente?

 Nas análises realizadas, verificou-se que não eram divulgados no sítio eletrônico do 
Incra, ou em outro veículo de comunicação, dados gerais relativos à execução da Ação, tais 
como convênios e contratos firmados, obras em andamento e projetos de assentamento já 
atendidos. Na oportunidade, emitiu-se recomendação para que fosse desenvolvida sistemática 
para divulgação das informações atinentes à Ação.

No decorrer da avaliação, foi verificado que a maioria das Superintendências Regionais do Incra 
não dispunham de instrumentos gerenciais para registro, consolidação e divulgação das infor-
mações relativas à execução das obras de infraestrutura nos projetos de assentamento.

Cabe informar que a ausência de disponibilização de informações por parte da Superinten-
dência Regional do Médio São Francisco impossibilitou a análise dessa questão estratégica na 
unidade.

4.6.1 As Superintendências Regionais do Incra possuem controles internos que 
permitam o levantamento de informações sobre a execução da Ação?

 O objetivo desta subquestão é avaliar se as Superintendências Regionais do Incra dispõem 
de rotinas operacionais para registro de dados em ferramentas que permitam o levantamento tem-
pestivo de informações sobre a execução das obras de infraestrutura básica em assentamentos.

Nas avaliações relativas ao presente Relatório de Acompanhamento, foi verificado que, das 
27 Superintendências Regionais efetivamente analisadas, oito (29,6%) delas possuem controle 
que possibilita a disponibilização tempestiva das informações concernentes à execução da Ação 
para divulgação, as quais seriam a SR 02 – CE, SR 05 – BA, SR 06 – MG, SR 09 - PR, SR 10 - SC, 
SR 11 – RS, SR 16 - MS e SR 25 – RR. 

Na Superintendência Regional em Roraima a disponibilização de informações de forma tempes-
tiva se deve à reduzida quantidade de obras em assentamentos a seu encargo. 

Durante a realização dos trabalhos de avaliação da Ação, foi emitida recomendação para que 
o Incra Sede desenvolvesse sistema institucional que permitisse o acompanhamento e o levan-
tamento tempestivo de informações relativas à execução da Ação, bem como  para que orien-
tasse às Superintendências Regionais quanto à metodologia de registro dos dados no sistema.

O Incra Sede, em 14/11/2014, informou que a recomendação para a instituição do sistema  
teria sido atendida por meio dos Anexos III e IV da Norma de Execução Incra nº 111/2014, 
os quais se destinam à coleta de dados referentes ao controle gerencial de acompanhamento 
e fiscalização das obras contratadas/conveniadas pelo Incra, a serem preenchidos pelas Supe-
rintendências Regionais em sistema operacional a ser desenvolvido. A mesma manifestação foi 
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expedida por meio da INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 1/Nº 02/2015, 
de 14/01/2015, e na INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 1/Nº 16/2015, de 
08/05/2015, encaminhados, respectivamente, pelo Ofício/AUD/nº 07, de 15/01/2015, e pelo 
Ofício/AUD/nº 50 de 14/05/2015. Por meio das mesmas manifestações, a Autarquia afirmou 
ainda que a metodologia adequada para o registro de dados por parte das Superintendências 
Regionais no referido sistema deveria vir a ser estudada por comissão a ser constituída. 

No entanto, considera-se que as recomendações ainda não foram atendidas, tendo em vista 
que não se encontra concluído o desenvolvimento do sistema institucional para acompanha-
mento e levantamento tempestivo de informações relativas à execução da Ação 8396.

Foi considerado ainda que os Anexos III e IV da NE nº 111/2014 corresponderiam ao atendi-
mento da recomendação para a orientação às Superintendências Regionais quanto à sistemática 
de registro dos dados no sistema, por se tratar de metodologia, estabelecida em normativo, 
que estabelece procedimentos de registro e atualização de dados no sistema institucional, ain-
da não implementado, porém, sem a efetiva implementação do sistema de gerenciamento, os 
referidos procedimentos não são considerados suficientes. 

Considera-se que a ausência de um instrumento de controle interno que permita a consolida-
ção das informações relativas às obras executadas no âmbito da Ação 8396 pode dificultar tan-
to o acompanhamento e gerenciamento das referidas obras pelas Superintendências Regionais 
quanto o levantamento e a disponibilização tempestiva de informações sobre sua execução 
para a sociedade, para o Incra Sede e para os Órgãos de Controle.

Tal dificuldade ficou evidente durante os trabalhos de acompanhamento da Ação 8396 reali-
zados por este Órgão Central de Controle, quando foram coletados junto à Diretoria de De-
senvolvimento de Projetos de Assentamentos dados acerca do universo das obras realizadas 
no âmbito das Superintendências Regionais. Com os dados coletados, foi selecionada amostra 
para análise das obras, quando se verificou que dos processos relativos a cinco das obras sele-
cionadas, o objeto indicado pelas Superintendências Regionais no Maranhão (SR 12) e no Rio 
Grande do Sul (SR 11) não existiam no âmbito dos convênios informados, indicando fragilidades 
nos controles gerenciais das Unidades. 

Assim, faz-se necessária a implementação do sistema gerencial para registro e consolidação de 
informações, assim como o estabelecimento das rotinas para atualização de dados, de modo 
que as informações geradas por tal sistema sejam confiáveis. 

Dessa forma, considerando que o sistema institucional para registro das informações quanto à 
execução de obras de infraestrutura nos projetos de assentamento ainda se encontra em fase 
de execução, reiteram-se os termos das recomendações.

Recomendação 001: Desenvolver sistema institucional que permita o acompanhamento e o 
levantamento tempestivo de informações relativas à execução da Ação de Infraestrutura Básica 
em Assentamentos por parte das Superintendências Regionais.
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Recomendação 002: 

Orientar, por meio de normativo, a metodologia de registro às Superintendências Regionais 
para que o instrumento de controle eletrônico seja de fato utilizado como ferramenta opera-
cional pelos servidores responsáveis pela execução da Ação, de modo que suas informações 
estejam sempre atualizadas.

4.6.2 O Incra Sede possui sistemática de controle que permita a consolidação 
dos dados de execução da Ação e disponibilização à sociedade?

 Com essa subquestão pretende-se verificar se a Autarquia possui mecanismos instituí-
dos que permitam a divulgação tempestiva de dados de execução da Ação para a sociedade, de 
forma a cumprir os ditames da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Foi identificado que o Incra Sede não dispunha de rotinas formalizadas para levantamento de 
informações sobre a execução da Ação 8396 junto às Superintendências Regionais, ou seja, 
não estavam definidos procedimentos que estabelecessem, por exemplo, uma periodicidade e 
uma relação de dados a serem repassados à Sede para fins de avaliação da situação operacio-
nal da Ação ou para disponibilização à sociedade. Adicionava-se a isso, a ausência de sistema 
institucionalizado que possibilitasse a inserção de dados pelas Superintendências Regionais e 
posterior consolidação gerencial. 

Importante destacar que, por ocasião do planejamento das ações de fiscalização por este Ór-
gão Central de Controle, foi solicitada formalmente ao Incra a base de dados dos contratos/
convênios firmados pela Autarquia Agrária no âmbito da Ação 8396. 

O Incra informou, em meio eletrônico, que “quanto aos dados acerca de contratos/convênios, 
reiteramos que, por decisão estratégica da direção do órgão, os contratos/convênios para exe-
cução de infraestrutura em Projetos de Assentamento são firmados exclusivamente pelas suas 
Superintendências Regionais e portanto, informamos que a sede não gerencia esses tipos de 
instrumentos”. Ou seja, esse posicionamento da Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de 
Assentamento ia de encontro ao disposto no art. 17 do Decreto nº 6.812, de 03/04/2009, que 
aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra:

“Art. 17. À Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento compete:
(...)
II – normatizar, coordenar e supervisionar as atividades de implantação de infraestrutu-
ra física nos projetos de reforma agrária;”

Assim, não existiam registros que compilassem as informações relativas a todos os contra-
tos e convênios firmados, estágio de execução das obras, projetos de assentamento bene-
ficiados, dentre outras, o que impossibilitava e/ou prejudicava um levantamento de dados 
tempestivo sobre a sua execução.
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Na ocasião, foi emitida recomendação para que o Incra Sede estabelecesse sistemática para 
levantamento e divulgação periódica das informações relativas à execução da Ação de Infraes-
trutura Básica em Assentamentos e divulgação para a sociedade, contemplando priorização dos 
assentamentos, planejamento, execução, pagamento e recebimento das obras.

Em14/11/2014, a Autarquia apresentou manifestação informando que, para atendimento da 
referida recomendação, vinha sendo desenvolvido pela Diretoria de Gestão Estratégica sistema 
gerencial de acompanhamento e fiscalização. Posicionamento reafirmado na INFO/DIVISÃO 
DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 1/Nº 02/2015, de 14/01/2015, encaminhado por meio 
do Ofício/AUD/nº 07, de 15/01/2015. 

 Ressalte-se ainda que no artigo 10º, §2º, da NE Incra nº 111/2014 a Autarquia tratou do assun-
to ao estabelecer que compete à Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento 
a consolidação dos dados do sistema de acompanhamento gerencial, para seu controle e divul-
gação externa, como estabelece a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como 
Lei de Acesso à Informação.

Ou seja, o efetivo atendimento à recomendação expressa, depende, necessariamente, da con-
clusão do sistema de informações, a partir da qual poderão ser estabelecidos os parâmetros 
(dados a serem divulgados e periodicidade, por exemplo) e preparados os meios de divulgação 
das informações. Essa conclusão foi corroborada por meio de manifestação contida na INFO/
DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – DDI 1/Nº 16/2015, de 08/05/2015, encaminhada 
pelo Ofício/AUD/nº 50, 14/05/2015, e na INFO/DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS – 
DDI 1/Nº 1/2016, de 06/01/2016, encaminhado por meio do Ofício/AUD/nº 02, de 08/01/2016.

Assim, mantém-se o teor da recomendação devido à pendência de desenvolvimento do siste-
ma corporativo de controle da Ação, o que será acompanhado por meio de Plano de Providên-
cias Permanente da Unidade.

Recomendação 001: 

Estabelecer sistemática para levantamento e divulgação periódica das informações relativas 
à execução da Ação de Infraestrutura Básica em Assentamentos e divulgação para a socie-
dade, contemplando priorização dos assentamentos, planejamento, execução, pagamento e 
recebimento das obras.
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5. Conclusão 

 A Ação 8396 – Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de 
Assentamento, atualmente executada por meio da Ação 211A, é de fundamental importância 
dentre as ações executadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, 
tanto pela sua materialidade, como pela sua relevância, possibilitando o escoamento de produ-
ção e o deslocamento dos assentados para outras localidades, bem como o devido acesso ao 
abastecimento de água.

As análises realizadas tiveram por objetivo responder as questões estratégicas colocadas no 
capítulo 2 do presente Relatório, que abrangem aspectos como: procedimentos de priorização 
de obras; processos de contratação de executores das obras; acompanhamento e fiscalização; 
normatização e transparência da execução da Ação.

O resultado das Ações de Controle consolidadas neste Relatório de Avaliação, as quais foram 
realizadas para a avaliação da execução da Ação, conjuntamente com a análise dos normativos 
vigentes e dos mecanismos de controle estabelecidos, indica os seguintes pontos de maior fra-
gilidade, expostos por questão estratégica:

No que se refere à questão estratégica relativa ao processo de priorização de obras em Pro-
jetos de Assentamento carentes de infraestrutura, foi avaliado em 28 Superintendências Re-
gionais se as Unidades realizam estudo/diagnóstico periódico dos locais carentes de obras de 
infraestrutura e o utilizam para seleção dos Assentamentos a serem beneficiados; se os proces-
sos de obras encontram-se devidamente motivados, identificando a sua necessidade e se são 
utilizados critérios objetivos na seleção e priorização dos Assentamentos a serem beneficiados 
com obras contratadas/conveniadas.

Quanto à realização de estudo/diagnóstico periódico dos locais carentes de obras de infraes-
trutura, foi evidenciado que 53,57% das Superintendências Regionais não possuíam mecanismo 
de análise, de forma sistematizada, da situação dos projetos de assentamento, com a finalidade 
de verificar a necessidade da realização de obras de infraestrutura. Nas demais 42,85%, em-
bora existissem sistemáticas de coleta de dados, verificou-se que essas não são padronizadas.

No que se refere à existência de motivação nos processos referentes a obras de infraestrutura, 
verificou-se que 26,83% dos processos analisados não foram devidamente motivados quanto 
à necessidade da obra.

Ainda, das análises realizadas, em 60,71% das Superintendências ficou evidenciado que não 
foram adotados critérios objetivos para priorização dos projetos de assentamento que have-
riam de ser beneficiados com os recursos da Ação de Governo, o que é incompatível com a 
descrição da Ação no PPA 2008 – 2011, cujo espelho descreve que a priorização de obras nos 
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assentamentos deve ser feita com base no levantamento das demandas de infraestrutura. Foi 
verificado ainda que 25% das Superintendências fazem uso de critérios aleatórios de prioriza-
ção. Apenas em 3,57% dos casos foi verificada a adoção de critérios objetivos. Outros 10,71% 
das Unidades não foram avaliadas em virtude da ausência de resposta aos questionamentos das 
Unidades Regionais da CGU.

Com a entrada em vigor da Norma de Execução nº 111/2014, em atendimento à recomenda-
ção deste Órgão Central de Controle Interno, a Autarquia fortalece seus controles, a fim de 
evitar futuras ocorrências similares às identificadas nas ações de controle.

Ainda, a disponibilização do futuro Sistema Gerencial de Obras de Engenharia tornará possível 
o levantamento de informações necessárias para a priorização de obras, possibilitando também 
motivar os processos de modo objetivo. 

Quanto ao atendimento a aspectos legais na seleção de alternativa mais vantajosa para a Ad-
ministração Pública, a Norma de Execução Incra nº 54/2006, normativo em que as análises 
foram referenciadas em vista do momento do planejamento dos empreendimentos, apresenta 
requisitos básicos a serem observados antes da efetiva implementação das obras de infraestru-
tura nos projetos de assentamento, os quais incluem, dentre outros, a existência do projeto de 
engenharia e a obtenção de licença ambiental.

Verificou-se em 60,44% das obras analisadas a ausência de algum requisito geral ou específico 
exigido pela referida Norma de Execução e/ou a inexistência de licença ambiental, denotando 
fragilidade nos controles operacionais das Superintendências, com descumprimento não ape-
nas do normativo interno, mas também da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Reforça a 
conclusão a ausência de itens referentes ao projeto de engenharia em 68,13% dos processos 
analisados, tais quais a ausência de ART para a planilha orçamentária e de indicação dos locais 
das obras nas plantas dos assentamentos.

Adicionalmente, foram analisados os editais de licitação dos contratos firmados diretamente 
pelas Superintendências Regionais, com a finalidade de verificar se as contratações foram rea-
lizadas conforme as especificações do ato convocatório e de acordo com a Lei nº 8.666/1993.

Em 79% dos processos licitatórios analisados foi identificada alguma inconsistência com relação 
aos ditames legais. Dentre os itens desconformes, destaca-se a existência de cláusulas restri-
tivas à competitividade em 52,63% dos processos e à ausência dos critérios de aceitabilidade 
dos preços unitários e global em 26,31% dos processos.

Os resultados obtidos demonstram que os procedimentos utilizados pelas Superintendências 
Regionais colocam em risco os certames, os contratos realizados e, consequentemente a 
execução das obras.
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No tocante aos procedimentos de acompanhamento e fiscalização da aplicação efetiva dos 
recursos pelas Superintendências Regionais, entende-se que tais procedimentos são funda-
mentais para garantir a correta aplicação dos recursos e o alcance dos objetivos almejados. A 
aplicação de normas e entendimentos relacionados ao planejamento e ao desenvolvimento das 
obras, no entanto, somente é efetiva quando executada por servidores habilitados e devida-
mente capacitados.

Verificou-se, durante a avaliação, que os eventos de capacitação realizados pelas Superinten-
dências Regionais são insuficientes frente às atividades e recursos envolvidos na execução da 
Ação, situação que pode comprometer os seus resultados.

Apurou-se, em manifestações encaminhadas pela Autarquia, que têm sido realizadas articula-
ções entre as Diretorias de Desenvolvimento e de Gestão Administrativa para o desenvolvi-
mento de um plano de capacitação dos servidores relacionados com a execução da Ação.

Quanto aos procedimentos de acompanhamento e fiscalização, da amostra analisada, observa-
ram-se impropriedades em 78,12% dos convênios analisados e em 60,86% das obras contra-
tadas, das quais se destaca a ausência de providências frente a não apresentação da prestação 
de contas no prazo; a análise das prestações de contas fora do prazo normativo; a ausência 
de realização de visitas periódicas ao local da obra, de registro de informações no Siconv, de 
designação de servidor responsável pelo acompanhamento das obras, de Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica da obra, de boletins de medição relativos a serviços pagos e de ausência 
de aplicação das sanções previstas no contrato pelo descumprimento de cláusulas contratuais 
identificadas pelo fiscal da obra.

Foi verificado que as falhas apuradas estão relacionadas, na maioria das vezes, com carência de 
recursos humanos e falta de recursos para diárias e combustíveis para veículos, mas também 
se verificou a fragilidade em procedimentos de controle, o que pode advir da insuficiência de 
capacitação de pessoal.

Assim, considera-se que os procedimentos de acompanhamento e fiscalização executados nas 
Superintendências Regionais são insuficientes para garantir a execução eficiente dos objetos, 
tanto nos que conveniados, quanto nos contratados diretamente.

Quanto à verificação da execução efetiva do produto previsto nos convênios e contratos, a 
questão estratégica foi subdividida em duas subquestões, as quais tinham por objetivo respon-
der sobre o cumprimento do cronograma físico-financeiro estabelecido e se a execução das 
obras foi realizada de acordo com os quantitativos e especificações estabelecidos.   

Foram realizadas visitas a 84 obras com a finalidade de verificar se a execução estava sendo ou foi 
realizada em conformidade com os termos avençados, em relação aos prazos e às especificações.



86

No que se refere ao andamento das obras que ainda estavam em execução, 85,71% da amos-
tra fiscalizada encontrava-se atrasada em relação ao cronograma estabelecido. Os motivos para 
tais atrasos variam, tendo sido verificadas situações de responsabilidade da Superintendência e 
outras de responsabilidade do convenente/executante, mas observou-se que a dificuldade na 
liberação de recursos financeiros é fator preponderante no atraso para a conclusão das obras.

Em relação à conformidade entre a execução e o planejamento das obras, também foram 
identificadas impropriedades em algumas localidades, tais como extensão e largura de estradas 
menores e metragem de bueiros inferior ao planejado. Essas execuções a menor impactaram 
nas medidas calculadas e pagas, gerando superfaturamento por quantidade, no montante cal-
culado de R$ 10.591.303,73.

No que se refere à suficiência das normas que estabelecem os procedimentos gerais da Ação, 
considerando que as normas anteriores apresentavam lacunas em relação à execução da Ação, 
em atendimento a recomendação da CGU, o Incra formalizou em 2014, por meio de nor-
mativo, critérios para priorização das obras de infraestrutura, de modo a favorecer a escolha 
objetiva, por parte das Superintendências, entre as demandas de obras existentes.

O normativo supracitado também tratou de aspectos relacionados ao registro de informações 
no sistema institucional em desenvolvimento pela Autarquia, o qual facilitará o registro e a 
posterior disponibilização de informações. Ressalte-se que, após a implementação do sistema, 
deve ser definida a metodologia mais adequada para registro dos dados pelas Superintendên-
cias, incluindo, por exemplo, periodicidade e prazo limite de atualização, indicação de respon-
sáveis pelos registros, dentre outros.

Ainda em 2014 entrou em vigor novo normativo acerca da operacionalização da execução da 
Ação, além de tratar também acerca do estabelecimento de critérios e parâmetros para preços 
de referência a serem usados pelas Superintendências Regionais na execução obras de infra-
estrutura em assentamentos, padronizando o procedimento para toda a Autarquia, suprindo 
lacuna existente até então.

No entanto, os normativos não estabelecem sistemáticas pelas quais deve ser realizado o le-
vantamento de necessidades nos projetos de assentamento, não tendo sido feita menção à 
necessidade de as Superintendências Regionais realizarem, dentro de suas possibilidades ope-
racionais, a avaliação permanente da situação de infraestrutura básica nos assentamentos, pro-
cedimento necessário para se proceder a priorização das obras.

No tocante à transparência na execução da Ação, verificou-se que o Incra ainda não dispõe 
de sistema informatizado que permita o levantamento tempestivo de informações sobre a 
execução das obras de infraestrutura básica em assentamentos, apesar de já ter iniciado o seu 
desenvolvimento. Dessa forma, dados importantes, tais como contratos e convênios firmados, 
projetos de assentamento já beneficiados e estágio de execução das obras, não se encontram 
consolidados para fins de acompanhamento, análise gerencial ou para divulgação à sociedade. 
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As análises realizadas demonstraram que 70,4% das Superintendências Regionais avaliadas não 
possuem controle que possibilite a disponibilização tempestiva das informações concernentes 
à execução da Ação.

Tal situação pode dificultar o monitoramento da execução da Ação e a tomada de decisões 
corretivas, tendo em vista o Incra Sede e a maioria das Superintendências não disporem de ins-
trumento que lhes permitam levantar, de forma célere, informações atualizadas sobre as obras.

Verificou-se também que ainda não há a divulgação de dados sobre a execução da Ação no sítio 
eletrônico do Incra, ou em outro veículo de comunicação, o que dificulta a publicidade de sua 
condução frente à sociedade, comprometendo a transparência.

Tendo em vista a publicação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como 
Lei de Acesso à Informação, por meio da qual foi atribuído aos órgãos e entidades do poder 
público o dever de divulgar, em local de fácil acesso, dados gerais para acompanhamento de 
programas e ações, considera-se de fundamental importância que o Incra finalize as tratativas 
relacionadas com o desenvolvimento do sistema informatizado de gerenciamento da execução 
da Ação. Essa ferramenta constituirá importante mecanismo para registro e posterior publica-
ção das informações atinentes às obras de infraestrutura básica nos projetos de assentamento, 
em atenção ao princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.
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Anexo – Municípios Fiscalizados

 Do plano amostral, foram selecionados e fiscalizados os projetos de assentamento 
elencados a seguir:

PROJETOS DE ASSENTAMENTOS FISCALIZADOS

AC Santa Luzia GO São Vicente RS Nhandú

AC Tupá GO São Domingos RS Capivara II/Conquista da 
Capivara

AC PDS Bonal MA Cuba RS PE Abrindo Fronteiras

AC Barro Alto MA Olho D agua/13 de 
Maio RS PE Nova União II

AC PAF Havaí MA Açai RS Banhado Grande

AL Cavaco MA Florestal Maraçumé RS Tarumã I/25 de Novembro

AL Serra Preta MA Vera Cruz RS Santa Luciana

AL Brasileiro MG Ulisses Oliveira RS Cambaí

AL Quinta da Serra MG Unidos Venceremos SC PA Olívio Albani

AL Quinta da Serra MG São Pedro Cipó SC José Maria

AL São Pedro 2 MG Riacho Claro SC Pátria Livre

AL Flor do Mundaú MS Arapuá (20 de Março) SP Horto Aimorés

AL Boa Vista MS Bela Manhã SP PDS Da Barra

AL Santa Cruz do Riachão MT Vale do Sol SP Zumbi dos Palmares

AP Nova Vida PA RESEX Marinha Caeté-
Taperaçu SP Maracy

BA Rio Preto PA Vale do Ariacaua SP Arizona

BA Pai João PA Tucuma SP Zumbi dos Palmares

BA Serra Grande PA Grotão da Onça SP Josué de Castro

BA EX. São Francisco PA Pilão Poente 02 SP Antonio Lafaiete de 
Oliveira

BA Olhos D'Água - Entronc. 
Cipó/Baixão PA Nova Altamira SP Com. Agrar. Nova São 

Carlos

BA E.E.T.A Baixão PI Juazeiro TO Marcos Freire

BA Santa Helena RO Flor do Amazonas II TO Lago Preto

CE São José II RO Rosana Lecy TO Araguaiala

CE Xavier RR Bom Sucesso TO Sossego

CE São Marinho/Rodeador RR Novo Paraiso TO São Paulo

CE Barbada RS Santa Elmira TO São Jorge II

GO Marcos Correa Lins RS Dos Cerros/Conquista 
dos Cerros TO Vitória I

GO Castanheira RS PE Os Pioneiros TO 1º de Janeiro

GO Riachão RS PE Vitória São João
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