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QUAL FOI O TRABALHO 
REALIZADO?

A ação de controle avaliou a construção, 
reforma e funcionamento de Terminais 
Pesqueiros Públicos – TPP (Ação 7618), 
ação executada pelo então Ministério 
da Pesca e Aquicultura (MPA), que teve, 
em 2015, as competências incorporadas 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa).

 A Ação de Implantação de TPP tem o 
objetivo de promover o fortalecimen-
to sustentável da cadeia produtiva da 
pesca, considerando sua diversidade, 
de forma a contribuir para a inclusão 
social, garantir a ocupação das águas ju-
risdicionais brasileiras e ampliar a pesca 
nas águas internacionais.

A equipe de auditoria avaliou, no total, 
14 TPP, cujos valores pagos para cons-
trução, reforma e manutenção das es-
truturas são superiores a R$ 80 milhões.

POR QUE O TRABALHO FOI 
REALIZADO?

Em razão da materialidade da ação, 
que teve execução financeira de R$ 
82.683.733,80 até 2015; da criticida-
de, haja vista a inobservância de etapas 
necessárias, como a elaboração prévia 
do Estudo de Viabilidade Técnica e Am-
biental – EVTA; da identificação, durante 
o planejamento das auditorias, de  falhas 
nos processos licitatórios do projeto bá-
sico, da obra e do aparelhamento dos 
TPP, que resultaram em atraso de obras 
e pendências nos órgãos ambientais e na 
justiça federal; e de denúncias de supos-
tas irregularidades e impropriedades na 
construção dos TPP, recebidas pela CGU. 

QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES 
FORAM EMITIDAS?

Os trabalhos da CGU verificaram ausência de li-
cenças ambientais necessárias à construção e ao 
funcionamento dos TPP; ausência de inspeções 
sanitárias dos terrenos, além de falhas em pro-
cessos licitatórios de contratação de empresas 
responsáveis pelo projeto de engenharia e pela 
execução da obra de Terminais Pesqueiros.

Foi observado que a ação não está sendo exe-
cutada de maneira vantajosa para a adminis-
tração, tendo em vista as restrições ao caráter 
competitivo de licitações, além de pagamen-
tos indevidos durante a execução de obras de 
construção de TPP.

Os terminais pesqueiros construídos pelo MPA 
diretamente ou por meio de convênios, e que já 
estão concluídos, não estão operando de modo 
adequado, sendo identificadas falhas em especi-
ficações técnicas e sanitárias dos terminais. 

Por fim, os trabalhos realizados evidenciaram 
que os empreendimentos, de modo geral, não 
vêm atendendo às necessidades dos pescado-
res artesanais. 

A principal recomendação ao Mapa foi no senti-
do de que se abstenha de iniciar novos projetos 
de TPP, descontinuando a execução dos pro-
jetos nos atuais moldes ou assumindo o risco 
pelas ineficiências relatadas, tendo em vista o 
não atendimento à finalidade da política pública, 
assim como a não prestação adequada dos ser-
viços, e que adote medidas definitivas para so-
lucionar as pendências registradas no Relatório.
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controle executadas nos estados e municípios pelos servidores lotados 
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Competência da CGU

 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, a CGU realiza 
ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plu-
rianual 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 pela CGU até a certificação de sua efetiva 
implementação.
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Sumário-Executivo

Objetivo do Programa

 Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca, considerando sua 
diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdi-
cionais brasileiras e ampliar a pesca nas águas internacionais.

Finalidade da Ação

 A ação tem a finalidade de, por meio da implantação de terminais pesqueiros públicos, 
aumentar a qualidade do pescado desembarcado e o controle geral da atividade pesqueira, 
facilitando o transbordo, o escoamento, a comercialização de produtos, o aumento da oferta 
de pescado às populações nas áreas de abrangência destas unidades e a redução dos custos. 
Isso permitirá ofertar produtos a preços mais baixos ao consumidor e diminuirá a defasagem 
de preços pagos ao pescador. 

Busca-se também implantar infraestrutura de recepção, armazenamento, beneficiamento e 
comercialização do pescado, em pontos estratégicos da costa brasileira, com capacidade, qua-
lidade operacional, estrutura de custos e receitas, capazes de garantir condições competitivas 
para a produção pesqueira nacional, bem como a sustentabilidade econômico-financeira dos 
terminais.

Como acontece

 Simplificadamente, a Ação de governo ocorre da seguinte maneira:

•	 O MPA seleciona as localidades onde serão construídos os terminais;

•	 A partir de estudos de viabilidade, seleciona-se o terreno onde será construído o ter-
minal, bem como se apresentam as condicionantes e demais dados que subsidiarão o MPA 
quanto ao porte e características do empreendimento;

•	 Nos órgãos deferidores (municipal, estadual ou federal) das licenças ambientais, sanitá-
ria, urbanística, de tráfego marítimo e edilícia, são requisitadas todas as licenças necessárias 
à construção do terminal, bem como são apresentadas as soluções mitigadoras e compen-
satórias dos impactos que o empreendimento possa trazer;

•	 O MPA realiza as licitações e acompanha as seguintes etapas: Estudos de viabilidade do 
terminal pesqueiro, que indicarão, dentro de uma determinada região, a melhor localiza-
ção para construção do terminal, verificando a viabilidade técnica, econômica e ambiental 
do empreendimento. Fatores como a posse do terreno e o trânsito marítimo da região 
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influenciam na definição da localização do terminal; Elaboração dos projetos de arquitetura 
e engenharia; Realização das obras do Terminal Pesqueiro Público (TPP); e Aparelhamento 
do TPP.

•	 Após concluídas todas as etapas prévias, o TPP entra em funcionamento. 

•	 A gestão do TPP pode ser realizada diretamente pelo MPA ou por empresa contratada. 

Também há situações em que a gestão do TPP é transferida a estados ou municípios.

A ação é implementada por meio de execução direta ou convênios e instrumentos congêneres 
com entidades parceiras, tais como prefeituras municipais, governos estaduais e organizações 
privadas sem fins lucrativos.

Volume de recursos envolvidos

 De acordo com informações do Siafi, o volume de recursos envolvidos na construção e 
reforma dos terminais pesqueiros foi, de 2006 a 2015, cerca de R$ 82.683.733,80.

Questões Estratégicas

 As questões estratégicas que o trabalho se propõe a verificar são:

1. A construção/reforma dos terminais pesqueiros dá-se em etapas e em cumprimen-
to às legislações inerentes, abrangendo desde os estudos de viabilidade até o apare-
lhamento do TPP?

2. A ação está sendo executada de maneira vantajosa para a administração e isonô-
mica quanto às contratações?

3. Os TPPs estão operando conforme as especificações técnicas e sanitárias?

4. A Ação tem auxiliado na ampliação e desenvolvimento da atividade pesqueira na 
região?
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Conclusões e Recomendações

 Este Relatório de Avaliação da Ação de Governo Implantação de Terminais Pesqueiros 
contempla o resultado dos trabalhos da CGU realizados nos TPPs de Angra dos Reis/RJ, Ara-
caju/SE, Belém/PA, Cabedelo/PB, Camocim/CE, Cananeia/SP, Ilhéus/BA, Laguna/SC, Natal/RN, 
Niterói/RJ, Porto Velho/RO, Salvador/BA, Santana/AP, Santos/SP e Vitória/ES.

A partir das constatações levantadas pelas fiscalizações realizadas pela CGU, recomendamos 
ao MAPA que se abstenha de iniciar novos projetos de TPP, descontinuando a execução dos 
projetos nos atuais moldes ou assumindo o risco pelas ineficiências relatadas, tendo em vista 
o não atendimento da finalidade da política pública assim como a não prestação adequada dos 
serviços, conforme detalhado no Relatório, e que adote medidas definitivas para solucionar as 
pendências constatadas.  

O escopo das ações de controle foi definido considerando o estágio de implantação de cada 
TPP, conforme detalhado no quadro a seguir. Os itens do escopo marcados com “X” indicam a 
verificação, pela CGU, de falhas no objeto avaliado, que são detalhadas em pontos específicos 
do Relatório; já os itens marcados com o símbolo “” foram analisados pela CGU, sem a evi-
denciação de falhas. 

Os itens em branco não foram avaliados pela equipe de auditoria, tendo em vista o estágio de 
execução de cada obra.
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Destaca-se que o resultado das fiscalizações da CGU nos terminais de Camocim/CE e Vitória/
ES foi apresentado ao MPA na primeira versão do Relatório de Acompanhamento, encaminha-
do ao Ministério em abril de 2012. Na segunda versão do RAc foram avaliadas as providências 
informadas pelo MPA para saneamento das falhas apontadas nos citados terminais.

1. A construção/reforma dos terminais pesqueiros dá-se em etapas e em cumprimen-
to às legislações inerentes, abrangendo desde os estudos de viabilidade até o apare-
lhamento do TPP?

Os trabalhos da CGU verificaram descumprimentos da legislação que prejudicaram a obtenção 
tempestiva de licenças ambientais e da solicitação de inspeções sanitárias do terreno, além de 
falhas em processos licitatórios de contratação de empresas responsáveis pelo projeto de en-
genharia e pela execução da obra de Terminais Pesqueiros. 

Com relação à concessão das licenças ambientais necessárias para construção e funcionamen-
to dos terminais, os resultados demonstram que o terminal de Cananéia/SP encontra-se em 
situação de funcionamento irregular, pois não possui licenciamento ambiental para operação.

Os três terminais cujas avaliações abrangeram as inspeções sanitárias para o terreno e para a 
execução da obra do TPP, Aracaju/SE, Cabedelo/PB e Niterói/RJ, não possuem aprovação do 
Serviço de Inspeção Federal - SIF.

No caso do terminal de Aracaju/SE, a aprovação do terreno pelo SIF sequer foi solicitada pelo 
convenente; em Cabedelo/PB, o laudo da inspeção aponta uma série de não conformidades, 
que permanecem pendentes de correção. O TPP de Niterói/RJ aguardava a obtenção de mani-
festação favorável do SIF, requisito necessário para o início das atividades típicas.

O terminal de Santana/AP foi inaugurado em dezembro de 2012, todavia não está em funcio-
namento e tampouco possui a licença de operação. Ademais, a obra de construção do referido 
TPP esteve sem a licença de instalação por cerca de três anos, entre outubro de 2008 e feve-
reiro de 2012. 

Ante o verificado, recomenda-se ao MPA adequar os terminais de Cananéia/SP e Santana/AP 
às condicionantes dos órgãos ambientais, com vistas à concessão das licenças de operação e 
consequente regularização da situação dos TPPs.

Quanto ao TPP de Natal/RN, a auditoria verificou que a licença prévia e a licença de instalação 
foram obtidas tempestivamente. Todavia, o terminal foi construído sem a realização prévia do 
estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, requisito necessário para a implantação 
de novos terminais pesqueiros.

Com relação ao TPP de Ilhéus/BA, verificou-se que estava com suas obras de construção con-
cluídas, considerando que foi paga a última medição da obra, em 31/10/2012, e houve solenida-
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de de inauguração em 29/11/2012, inclusive com a presença do Ministro da Pesca e Aquicultura 
e do Governador do Estado da Bahia, dentre outros. O Termo de Recebimento Definitivo de 
Obra ainda não havia sido emitido até a data da inspeção in loco desta equipe. O TPP estava 
sob a gestão da Bahia Pesca.

Foi constatado que o TPP de Ilhéus/BA ainda não estava em operação, sobretudo devido a 
indefinições quanto ao modelo de gestão. Entretanto, alguns dos serviços previstos no projeto 
já estavam funcionando, embora precariamente.

Quanto à conformidade dos projetos de engenharia dos terminais, as análises verificaram que 
os projetos básicos dos TPP’s de Angra dos Reis/RJ, Cabedelo/PB, Ilhéus/Ba e Salvador/BA fo-
ram insuficientes para caracterizar a obra. 

Em Angra dos Reis/RJ foi constatado que o projeto básico, referente à contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/
serviços de engenharia para a construção da ampliação dos cais do TPP foi elaborado sem a 
existência de licença ambiental prévia.

Desse modo, recomenda-se ao Ministério apurar responsabilidade de quem deu causa à ela-
boração e posterior aceitação de projeto básico insuficiente para caracterização da obra de 
construção do TPP de Cabedelo/PB, de Ilhéus/BA e de Salvador/BA o que ensejou mudanças 
na execução do empreendimento necessárias para inclusão de serviços e correção de omissões 
de quantitativos da obra, conforme detalhado em ponto específico deste Relatório.

Em relação ao licenciamento ambiental do TPP de Belém/PA, foi constatado que as contrata-
ções de empresas, para elaboração de projeto executivo e para execução da obra, não ocor-
reram em estrita observância às determinações contidas no item 8.2 do Acórdão nº 026/2003 
– Plenário do Tribunal de Contas da União, ocasionando as seguintes irregularidades: 

•	 Elaboração do projeto executivo antes da conclusão do Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA, e consequente obtenção da Licença Prévia;

•	 Edital para contratação de empresa para execução do Terminal Pesqueiro Público foi 
lançado antes da obtenção da Licença de Instalação;

•	 Falhas da Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e Aquicultura na condução 
do processo de obtenção da renovação de Licença de Instalação.

2. A ação está sendo executada de maneira vantajosa para a administração e isonô-
mica quanto às contratações?

Foi observado que a ação não está sendo executada de maneira vantajosa para a administração, 
tendo em vista que foram verificadas restrições ao caráter competitivo de licitações, além de 
pagamentos indevidos durante a execução de obras de construção de TPPs.
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Quanto às modalidades de licitação utilizadas, não foram verificadas inadequações na escolha 
da modalidade e do tipo de licitação para construção dos terminais analisados pela CGU. 

Entretanto, no âmbito da aquisição de equipamentos para o terminal de Cabedelo/PB, oram 
identificados bens licitados por meio da modalidade pregão presencial que, a priori, possuem 
características que permitem a realização de pregão eletrônico.

Quanto às análises empreendidas sobre os processos licitatórios referentes à contratação das 
empresas responsáveis pela elaboração do projeto de engenharia e a contratação da empresa 
executora da obra dos terminais de Angra dos Reis/RJ, Aracaju/SE Belém, Cabedelo/PB, Ilhéus/
BA e Salvador/BA foram identificadas previsões editalícias que ensejaram restrições ao caráter 
competitivo.

Considerando a restrição ao caráter competitivo das citadas licitações, recomenda-se ao Minis-
tério certificar-se da adequação, aos valores de mercado, dos preços contratados pelo projeto 
de engenharia do TPP de Aracaju/SE e pela construção do TPP de Cabedelo/PB. 

Caso comprovado pagamento superior aos preços praticados no mercado, deve o MPA pro-
mover a recomposição dos valores ao erário.

Ademais, no que concerne aos projetos de engenharia elaborados, foi constatado pagamento 
indevido de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSSL, no percentual de 2,88% no 
contrato firmado com a empresa responsável pelo projeto executivo do terminal de Aracaju/
SE. Ademais, as despesas administrativas para elaboração dos projetos de implantação do cita-
do TPP foram quantificadas como verba, sem detalhamento das composições unitárias, o que 
impossibilitou a pesquisa de preços de mercado.

Desse modo, recomenda-se ao MAPA adotar providências com vistas a obter o ressarcimento 
do valor pago indevidamente, a título de CSSL.

Com relação ao TPP de Cabedelo/PB, constatou-se que o Projeto Executivo foi insuficiente 
para caracterizar a obra, o que provocou mudanças na execução que contemplaram a inclusão 
e correção de quantitativos de serviços, com o intuito de corrigir as omissões do Projeto. 

Ademais, a empresa responsável pelo projeto também elaborou a planilha orçamentária utiliza-
da na licitação da execução da obra, desenvolvendo planilha referente ao orçamento sintético, 
quando deveria ter sido o orçamento analítico, com as composições de todos os custos unitários 
dos serviços, discriminando o valor financeiro a ser despendido na execução de cada serviço.

Com relação ao TPP de Natal/RN, foi constatado um sobrepreço de R$ 3.903.877,18 no con-
trato de execução da obra do Terminal. O sobrepreço foi verificado a partir do cotejamento 
dos valores constantes da planilha orçamentária com custos unitários de serviços obtidos no 
SINAPI, além do emprego de BDI contendo índices indevidos. Em adição, foram constatadas 
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restrições ao caráter competitivo no certame licitatório destinado à contratação da empresa 
responsável pelas obras do TPP e a ausência de pesquisa de preço de mercado com no mínimo 
três propostas.

Dessa forma, foi recomendada a adoção de medidas para o ressarcimento de R$ 1.990.119,59 
(um milhão, novecentos e noventa mil, cento e dezenove reais e cinquenta e novecentavos), 
referentes a sobrepreço ocasionado pela inclusão indevida de tributos personalísticos no per-
centual de BDI, bem como o ressarcimento de R$ 1.913.757,59 (um milhão, novecentos e treze 
mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), referentes a sobrepreço, 
haja vista que os preços unitários dos serviços contratados são superiores aos previsto no SI-
NAPI + BDI.

Quanto aos TPPs de Ilhéus/BA e Salvador/BA, a convenente Bahia Pesca licitou a execução das 
obras e a aquisição de equipamentos. A equipe de auditoria da CGU constatou que a licitação 
foi realizada sem projeto básico que caracterize, minimamente, o objeto a ser executado. Além 
disso, foram identificadas práticas irregulares da Bahia Pesca e cláusulas editalícias cerceantes 
à competitividade no processo licitatório, superfaturamento decorrente de sobrepreço, su-
perfaturamento por medição, pagamento de serviços não executados e não utilização de BDI 
diferenciado para aquisição de equipamentos.

Ante o exposto, recomenda-se ao Ministério apurar responsabilidade de quem deu causa à 
elaboração e posterior aceitação de projeto básico insuficiente para caracterização da obra de 
construção do TPP de Cabedelo/PB.

Além disso, recomenda-se providenciar, junto à convenente, o detalhamento dos acréscimos 
e das supressões na execução da obra do terminal de Cabedelo/PB, e realizar posterior avalia-
ção, por meio de memória de cálculo, se os valores decorrentes dos acréscimos e supressões 
na execução da obra, no total de R$ 832.026,93, estão em consonância com os valores de 
mercado.

Por fim, foram identificadas irregularidades referentes à execução da obra do TPP de Santana/
AP, que provocaram superfaturamento estimado em R$246.155,03.

Dessa forma, recomenda-se ao MAPA adotar medidas para apurar o valor total do superfatu-
ramento decorrente das irregularidades identificadas na execução da obra do TPP de Santana/
AP, providenciando o ressarcimento do valor pago indevidamente.

3. Os TPPs estão operando conforme as especificações técnicas e sanitárias?

Os terminais pesqueiros que foram construídos pelo MPA diretamente ou por meio de con-
vênios, e que já estão concluídos, não estão operando de modo adequado, sendo identificadas 
falhas em especificações técnicas e sanitárias dos terminais. 
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No terminal de Cabedelo/PB, os trabalhos da CGU identificaram defeitos construtivos na obra, 
que, em princípio, geram um prejuízo potencial de R$ 197.624,00.

Desse modo, recomenda-se ao Ministério diligenciar a convenente para providenciar a ime-
diata reparação e manutenção do Terminal, visando sua adequada utilização. No caso de insu-
cesso, instaurar Tomada de Contas Especial, tendo em vista o não atingimento dos objetivos 
avençados.

Também se recomenda ao MPA adotar providências com vistas a obter o ressarcimento do 
prejuízo decorrente da necessidade de correções no solo da área do retrocais, na reconstru-
ção do cais flutuante e na instalação de novo forro do estabelecimento, resultantes de falhas na 
execução das obras, itens detalhados em ponto específico do Relatório.

Recomenda-se, ainda, apurar a responsabilidade pelo recebimento de obra contendo falhas na 
execução do objeto contratado que ensejaram prejuízo à Administração.

No que tange ao TPP de Natal/RN, a obra de construção encontrava-se paralisada durante o 
trabalho da CGU (2013). A obra foi paralisada unilateralmente em função de atraso no paga-
mento pelo Governo do Estado.

Dessa forma, a CGU recomendou ao extinto MPA que oficiasse o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte para que apresente a prestação de contas parcial, justificativas para o atraso 
da execução e consequente paralisação da obra, bem como medidas de regularização.

Registra-se que, ainda no que se refere ao TPP de Natal/RN, mesmo com a obra em andamen-
to, já havia equipamentos adquiridos para o terminal que não estavam instalados e se encon-
travam sem proteção contra deterioração, sendo recomendado ao gestor que apresentasse as 
medidas que seriam implementadas visando o saneamento da situação.

A equipe da CGU também identificou situações que denotam abandono e falta de manutenção 
do terminal de Santana/AP, além de aspectos que inviabilizavam seu funcionamento.

Ante a situação identificada pela CGU, recomenda-se ao MAPA diligenciar a Prefeitura Munici-
pal de Santana com vistas a providenciar a imediata manutenção e funcionamento do TPP e a 
consequente utilização dos materiais e equipamentos em sua finalidade precípua, evitando, in-
clusive, a obsolescência e a perda de garantia dos bens. Em caso do insucesso, instaurar Tomada 
de Contas Especial, tendo em vista o não atingimento dos objetivos avençados.

Destaca-se que os trabalhos da CGU evidenciaram que o então MPA não acompanhou regu-
larmente a implantação dos TPPs de Cabedelo/PB, Aracaju/SE, Camocim/CE e Santana/AP, o 
que inclui as fases de projeto, obra e aparelhamento. A falta de acompanhamento criterioso e 
tempestivo contribuiu para as falhas identificadas. 



15

Ante o exposto, recomenda-se ao MAPA implantar rotinas de acompanhamento sistemático 
da execução de obras e serviços contratados pelo Ministério ou executados por meio de trans-
ferências voluntárias, elaborando Planos de Fiscalização para as obras e serviços em execução 
nos Terminais Pesqueiros Públicos.

No que concerne à inspeção sanitária, foi verificada a falta de documentação de aprovação do 
terreno pelo Serviço de Inspeção Federal para a implantação do TPP de Aracaju/SE. Conforme 
destacado previamente, a aprovação do terreno pelo SIF sequer foi solicitada pelo convenente.

Já o terminal de Cabedelo/PB foi objeto de inspeção pelo Serviço de Inspeção de Produtos 
Agropecuários da SFA-PB/MAPA. O Laudo de Inspeção aponta uma série de desconformidades 
que, até a realização dos trabalhos da CGU, permaneciam pendentes de correção.

De modo análogo, o terminal de Santana/AP não possui a concessão do SIF para funciona-
mento. Da mesma forma, o terminal de Cananéia/SP, em que pese estar em funcionamento, 
não atende às especificações sanitárias, tendo em vista que as providências a serem adotadas 
decorrentes de inspeção da SFA/SP em maio de 2007, ainda não haviam sido implementadas 
até outubro de 2012. 

Ante o exposto, recomenda-se ao MAPA adotar medidas com vistas a corrigir as desconfor-
midades nos TPP de Cabedelo/PB e Cananéia/SP, apontadas, respectivamente, pelo Serviço de 
Inspeção de Produtos Agropecuários da SFA-PB/MAPA, em Laudo de Inspeção de 04.02.2010, 
e pela SFA/SP, em maio de 2007.

Também se recomenda ao Ministério providenciar, junto às SFAs competentes, inspeções no 
terminal de Aracaju/SE, Santana/AP e demais terminais cuja construção não foi objeto de inspe-
ção sanitária, de modo a conferir aos TPPs os requisitos necessários para emissão do Selo de 
Inspeção da autoridade competente.

Já no terminal de Camocim/CE, foram identificadas desconformidades da obra com o projeto 
executivo e com o Manual de Procedimentos para Implantação de Estabelecimento Industrial 
de Pescado SEAP/MAPA.

Com relação às especificações sanitárias do terminal, os trabalhos da CGU verificaram que o 
TPP não possuía certificação pelo Serviço de Inspeção Federal. Em vista disso, não havia auto-
rização para a execução de algumas atividades previstas, tais como beneficiamento e comer-
cialização de pescados.

Desse modo, na primeira versão do RAc, encaminhado ao MPA em abril de 2012, foi reco-
mendado ao Ministério apresentar diagnóstico da concessão das autorizações preliminares do 
Serviço de Inspeção Federal, bem como do Selo de Inspeção Federal quando da operação do 
terminal.
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As informações prestadas pela unidade não atenderam à recomendação exarada pela CGU, 
haja vista que foi apresentado documento da SFA/CE, de junho de 2012, contendo novas condi-
cionantes à emissão do SIF, e não foram apresentadas eventuais providências para atendimento 
das restrições.

No âmbito do Terminal de Vitória/ES, foi constatada situação de evidente ausência de controle 
sanitário nas instalações, trazendo risco de contaminação do pescado e prejuízos à saúde do 
consumidor. 

O Ministério informou que, tendo em vista a ocorrência de não-conformidades na execução 
do Contrato de Arrendamento Oneroso para exploração e administração do TPP de Vitória, 
o MPA rescindiu unilateralmente o respectivo instrumento. O atual Arrendatário recusou-se 
a desocupar as instalações, o que terminou por fundamentar um processo de reintegração de 
posse do Terminal que está sob análise da Justiça Federal do Espírito Santo sem decisão final 
sobre a matéria até o momento.

Ante o exposto, o MPA informou somente a condição de litígio em que se encontra a gestão do 
terminal, não apresentando providências para saneamento das questões sanitárias identificadas.

No TPP de Niterói/RJ não foram cumpridos pelo MPA os requisitos necessários ao início das 
atividades típicas do empreendimento. Assim, não foram apresentados informações e docu-
mentos, emitidos pelo Serviço de Inspeção Federal - SIF ou por órgão estadual ou municipal 
competente, referentes à aprovação do terreno onde foi construído o TPP, bem como o selo 
emitido pelo SIF ou pelo órgão local competente de acordo com a legislação sanitária na qual 
se enquadra o TPP já construído. 

As aprovações ambientais mencionadas visam assegurar as condições ambientais e sanitárias 
adequadas ao Terminal e são requisitos obrigatórios para sua operação.

Adicionalmente, verificou-se que o Projeto Executivo Final para adequação das instalações e in-
fraestruturas existentes encontrava-se em fase final de elaboração no âmbito da Coordenação-
-Geral de Infraestrutura – Coinf/Dilog/Seif/MPA.

4. A Ação tem auxiliado na ampliação e desenvolvimento da atividade pesqueira na região?

Os trabalhos realizados nos terminais que foram inaugurados e/ou se encontram em funciona-
mento evidenciaram que os empreendimentos, de modo geral, não vêm atendendo os pesca-
dores artesanais. 

Quanto aos pescadores industriais, os terminais de Laguna/SC, Cananeia/SP, Vitória/ES, Santos/
SP e Camocim/CE fornecem alguns serviços necessários aos usuários. 

O TPP de Cabedelo/PB, apesar de inaugurado em 15.09.2010, está sem utilização desde a 
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inauguração, fato que, somado aos defeitos construtivos previamente apontados e à falta de 
manutenção das instalações, vem contribuindo para a deterioração das instalações físicas e 
dos equipamentos do TPP. Somados os valores do projeto, obra e equipamentos, chega-se ao 
montante de R$12.844.201,19 gastos com o empreendimento.

O terminal de Santana/AP está sem uso e sem manutenção devida. As embarcações ainda ne-
cessitam de instalações compatíveis para o descarregamento, processamento e reabastecimen-
to do pescado. Dessa maneira, o TPP não está contribuindo para o incremento da atividade 
econômica e a consequente geração de emprego e renda para a população local.

Das instalações existentes no terminal de Santos/SP, a única efetivamente utilizada pelos pes-
cadores artesanais é o trapiche flutuante, para abastecimento de gelo, pois o combustível co-
mercializado no terminal é considerado caro, de acordo com o Presidente da Colônia de Pesca 
Floriano Peixoto, localizada no município de Guarujá/SP.

No terminal de Cananéia/SP, os pescadores artesanais utilizam somente o fornecimento de 
gelo, sendo que os pescadores industriais fazem uso dos serviços de descarga do pescado 
(executado pela própria mão de obra dos armadores) e o fornecimento de gelo em escamas; 
energia elétrica e água.

Ressalta-se que, no TPP de Cananéia/SP, os serviços de descarga, lavagem, seleção, pesagem e 
expedição do pescado são executados pela própria mão de obra dos armadores. Portanto, não 
é um serviço prestado pelo pessoal do terminal.

Além disso, constatou-se a inexistência de instalações e equipamentos adequados para lava-
gem, seleção e pesagem do pescado. Todo o processo é realizado no próprio píer do terminal, 
em local exposto ao sol.

Já as atividades do terminal de Porto Velho/RO encontram-se paralisadas desde o início de 
2007, embora tenha funcionado por um período de três meses em 2009, com evidências de 
abandono do terminal.

De acordo com a fiscalização da CGU, isso decorre da dívida superior a dois milhões de reais 
que o estabelecimento possui junto à empresa fornecedora de energia elétrica; além da ocu-
pação de parte das instalações do TPP pela Colônia de Pescadores Z-1 Tenente Santana, que 
alega que o terminal foi indevidamente edificado em terreno destinado às atividades dessa 
associação. 

Desse modo, recomenda-se ao Ministério adotar as medidas administrativas e judiciais neces-
sárias para tornar efetivo o funcionamento do TPP de Porto Velho e a consequente utilização 
dos materiais e equipamentos instalados no terminal em sua finalidade precípua.

O TPP de Camocim/CE também não atende às necessidades dos pescadores artesanais, pois 
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apenas os grandes barcos utilizam-se do TPP. Com relação aos pescadores artesanais, cons-
tatou-se que a não-utilização decorre, entre outros motivos, da construção do píer do novo 
terminal na mesma altura do anterior, quando deveria ser flutuante, para que os barcos me-
nores pudessem atracar com qualquer maré. Da forma como está, só é viável às embarcações 
artesanais atracarem na maré cheia, haja vista que a altura do barco para o píer dificulta o de-
sembarque dos produtos.

Outro fator destacado pelos pescadores da região é a existência de “atravessadores” (co-
merciantes, não pescadores, que compram a produção para vender em grandes centros) que 
“financiam” a pesca dos pequenos, fornecendo gelo em barra, iscas, provisões, água e outros 
suprimentos necessários à pescaria. Em contrapartida, os pescadores comprometem-se a ven-
der toda a produção ao atravessador. 

Já o terminal de Vitória/ES funciona de modo precário, atendendo, exclusivamente, a pesca-
dores profissionais industriais. O Terminal oferece aos seus usuários apenas insumos, um cais 
improvisado de pequena extensão, balanças para pesagem do pescado e estacionamento para 
os veículos que realizam a expedição da carga. O TPP não dispõe de instalações para reparo de 
embarcações, higienização de caixas, lavagem, seleção e comercialização do pescado, além de 
não oferecer nenhuma modalidade de mão de obra.

Considerando as situações identificadas nos terminais de Camocim/CE e Vitória/ES, foi reco-
mendado ao MPA buscar alternativas junto aos setores da pesca local, especialmente os pesca-
dores profissionais da pesca artesanal, com vistas à adequação da estrutura dos terminais, vi-
sando tornar efetiva a utilização dos terminais pelos beneficiários, com posterior apresentação 
de Plano de Ação à CGU.

O MPA informou a possível elaboração de um Plano de Ação para aperfeiçoamento da aces-
sibilidade às unidades de recepção dos terminais, mas não indica eventuais medidas de fato 
adotadas para adequação da estrutura dos terminais já construídos, visando tornar efetiva a 
utilização dos terminais pelos beneficiários. Dessa maneira, reitera-se a recomendação e soli-
cita-se o encaminhamento do Plano de Ação, informando as medidas de adequação que serão 
implementadas e respectivo cronograma de execução.

Por fim, ante o baixo atendimento das demandas dos pescadores das regiões de influência dos 
terminais analisados, recomenda-se ao Ministério avaliar a necessidade de adequações e pres-
tação de novos serviços nos terminais objetos deste Relatório, de modo a ampliar os produtos 
e serviços prestados junto aos pescadores das regiões, em especial os pescadores artesanais, 
atendendo um dos objetivos do programa, qual seja, contribuir para a inclusão social dos pes-
cadores artesanais.
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1. Introdução

 Segundo o “Plano Mais Brasil”1, a aquicultura e a pesca são pilares essenciais para o de-
senvolvimento nacional calcado na inclusão social. Isto se deve ao fato de o setor absorver uma 
parcela importante da população que se encontra no limiar da exclusão social. 

A aquicultura e a pesca brasileiras são atividades reconhecidamente de grande potencial de 
desenvolvimento. Em termos potenciais, o Brasil tem condições de se transformar numa das 
grandes nações produtoras de pescado, uma vez que os elementos essenciais para essa reali-
dade estão disponíveis em nosso país: água de qualidade, áreas potenciais, capacidade técnica, 
espécies promissoras, clima adequado em boa parte do território e, principalmente, um con-
tingente de pessoas que podem atuar no setor, como na produção, comercialização e benefi-
ciamento. 

Uma das principais restrições ao desenvolvimento da atividade aquícola e pesqueira no Bra-
sil se deve ao fato de que inexiste no país infraestrutura em escala suficiente que sustente a 
promoção e o funcionamento das cadeias produtivas da aquicultura e da pesca. Esse quadro 
tem comprometido o desenvolvimento de temas prioritários nacionais, tais como a soberania 
alimentar e nutricional, além de provocar a perda de divisas no contexto global. 

No âmbito das cadeias produtivas em questão, a significativa desorganização do setor e outros 
problemas inerentes acentuam as consequências de um fraco e desordenado aparelhamento 
estrutural: produtos finais encarecidos, de fraca variedade, de baixa qualidade inclusive sani-
tária, de baixo valor agregado e, em geral, unidades produtivas e de comercialização de baixo 
rendimento e na informalidade. 

Além dos diversos problemas presentes nas cadeias produtivas e pauta a necessidade de cria-
ção, recuperação, ampliação e manutenção de infraestruturas, existem pontos nítidos de es-
trangulamento, como a carência e a inadequação dos terminais públicos pesqueiros, onde se 
poderia gerenciar a recepção, o acondicionamento, algum processamento e a logística de co-
mercialização da produção a partir de gestões pertinentes.

1.1 Finalidade da Ação

 A ação tem a finalidade de, por meio da implantação de terminais pesqueiros públicos, 
aumentar a qualidade do pescado desembarcado e o controle geral da atividade pesqueira, 
facilitando o transbordo, o escoamento, a comercialização de produtos, o aumento da oferta 
de pescado às populações nas áreas de abrangência destas unidades e a redução dos custos. 

1  Fonte: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/mp_006_dimensao_tati-
co_prod_amb.pdf.

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/mp_006_dimensao_tatico_prod_amb.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/mp_006_dimensao_tatico_prod_amb.pdf
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Isso permitiria ofertar produtos a preços mais baixos ao consumidor e diminuirá a defasagem 
de preços pagos ao pescador. 

Busca-se, também, implantar infraestrutura de recepção, armazenamento, beneficiamento e 
comercialização do pescado, em pontos estratégicos da costa brasileira, com capacidade, qua-
lidade operacional, estrutura de custos e receitas, capazes de garantir condições competitivas 
para a produção pesqueira nacional, bem como a sustentabilidade econômico-financeira dos 
terminais.

1.2 Como acontece

 Simplificadamente, a Ação de governo ocorre da seguinte maneira:

•	 O MPA seleciona as localidades onde serão construídos os terminais;

•	 A partir de estudos de viabilidade, seleciona-se o terreno onde será construído o ter-
minal, bem como se apresentam as condicionantes e demais dados que subsidiarão o MPA 
quanto ao porte e características do empreendimento;

•	 Nos órgãos deferidores (municipal, estadual ou federal) das licenças ambientais, sani-
tária, urbanística, de tráfego marítimo e edilícia, são requisitadas as licenças necessárias à 
construção do terminal, bem como são apresentadas as soluções mitigadoras e compensa-
tórias dos impactos que o empreendimento possa trazer;

•	 O MPA realiza as licitações e acompanha as seguintes etapas: Estudos de viabilidade do 
terminal pesqueiro, que indicarão, dentro de uma determinada região, a melhor localiza-
ção para construção do terminal, verificando a viabilidade técnica, econômica e ambiental 
do empreendimento. Fatores como a posse do terreno e o trânsito marítimo da região 
influenciam na definição da localização do terminal; Elaboração dos projetos de arquitetura 
e engenharia; Realização das obras do Terminal Pesqueiro Público (TPP); e Aparelhamento 
do TPP.

•	 Após concluídas todas as etapas prévias, o TPP entra em funcionamento. 

•	 A gestão do TPP pode ser realizada diretamente pelo MPA ou por empresa contratada. 

Também há situações em que a gestão do TPP é transferida a estados ou municípios. 

A ação é implementada por meio de execução direta ou convênios e instrumentos congêneres 
com entidades parceiras, tais como prefeituras municipais, governos estaduais e organizações 
privadas sem fins lucrativos.



23

1.3 Volume de recursos envolvidos

 Em 2014 e 2015, a execução financeira das ações 14TI – Implantação de Terminais Pes-
queiros e 123E – Implantação do Terminal Pesqueiro de Belém foi de R$ 3.477.028,44. Ressal-
ta-se que, considerando que a maior parte dos terminais foi construída entre 2006 e 2012, a 
execução financeira da ação foi inferior quando comparada a anos anteriores, conforme de-
monstra o gráfico a seguir: 

2. Objetivos e abordagem

 A escolha da Ação Implantação de Terminais Pesqueiros foi realizada a partir da hie-
rarquização dos Programas e Ações referentes ao exercício de 2011, sob responsabilidade ou 
operacionalizado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. O Programa que abrange a ação de 
Implantação de TPPs foi classificado como essencial em decorrência da materialidade, e a ação 
selecionada por representar o maior volume de recursos dentre as que compuseram o Progra-
ma 1342 – Desenvolvimento Sustentável da Pesca. 

As questões e subquestões estratégicas que o trabalho se propõe a verificar são:

1. A construção/reforma dos terminais pesqueiros dá-se em etapas e em cumprimen-
to às legislações inerentes, abrangendo desde os estudos de viabilidade até o apare-
lhamento do TPP?

1.1. Há um estudo prévio de viabilidade econômica, técnica e ambiental do termi-
nal?
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1.2. As licenças ambientais foram obtidas tempestivamente?

1.3. A licitação/contratação do projeto básico contempla os requisitos mínimos le-
vantados no estudo de viabilidade do terminal?

1.4. A licitação/contratação da obra e do aparelhamento do TPP contempla os re-
quisitos mínimos do projeto básico?

1.5. Existe inspeção sanitária para o terreno e para a execução da obra do TPP?

2. A ação está sendo executada de maneira vantajosa para a administração e isonô-
mica quanto às contratações?

2.1. Foi dada a devida publicidade ao certame?

2.2. Houve superestimativa, sobrepreço ou superfaturamento na execução da obra do 
TPP?

2.3. Houve superestimativa, sobrepreço ou superfaturamento na aquisição dos 
principais equipamentos para o TPP (sistema de climatização, câmaras frigoríficas 
e esteiras de beneficiamento do pescado)?

3. Os TPPs estão operando conforme as especificações técnicas e sanitárias?

3.1. Houve acompanhamento por parte do MPA da execução da obra e da aquisi-
ção dos equipamentos do TPP?

3.2. As obras do TPP estão em conformidade com as especificações do projeto bási-
co e do Manual de Procedimentos para Implantação de Estabelecimento Industrial 
de Pescado do MAPA?

3.3. Os equipamentos do TPP estão em conformidade com as especificações do 
termo de referência?

3.4. O TPP atende aos requisitos da inspeção sanitária para operação?

4. A Ação tem auxiliado na ampliação e desenvolvimento da atividade pesqueira na região?

4.1. Os TPPs atendem às necessidades dos pescadores da região? 
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3. Escopo da avaliação

 Este Relatório de Avaliação da Ação de Governo Implantação de Terminais Pesqueiros 
contempla o resultado dos trabalhos da CGU realizados nos TPPs de Angra dos Reis/RJ, Araca-
ju/SE, Belém/PA, Cabedelo/PB, Camocim/CE, Cananeia/SP, Laguna/SC, Natal/RN, Niterói/RJ, 
Porto Velho/RO, Salvador/BA, Santana/AP, Santos/SP,e Vitória/ES.

O escopo das ações de controle foi definido considerando o estágio de implantação de cada 
TPP, conforme detalhado no quadro a seguir. 

Os itens do escopo marcados com “X” indicam a verificação, pela CGU, de falhas no objeto 
avaliado, que são detalhadas em pontos específicos do Relatório:
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4. Resultados

 A partir dos exames realizados, obteve-se um conjunto de constatações que foram 
previamente submetidas e discutidas com os gestores responsáveis pela execução da Ação de 
Governo.

Para cada uma das constatações mantidas após discussão com os gestores dessa atividade, 
foram acordadas recomendações de caráter estruturante, com vistas ao aperfeiçoamento dos 
controles internos, para as quais o gestor federal apresentou as providências que seriam ado-
tadas, fixando, inclusive, prazo para implementação.

 As recomendações serão monitoradas pela CGU, em conformidade com o cronograma esta-
belecido em acordo com o gestor, no sentido de certificar a sua implementação.

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

4.1. A construção/reforma dos terminais pesqueiros 
dá-se em etapas e em cumprimento às legislações 

inerentes, abrangendo desde os estudos de viabilidade 
até o aparelhamento do TPP?

               No âmbito dos trabalhos da CGU, foram verificadas situações que demonstram o 
descumprimento das legislações ambiental e de licitações, prejudicando a obtenção tempestiva 
de licenças ambientais e da solicitação de inspeções sanitárias do terreno, além de falhas em 
processos licitatórios de contratação de empresas responsáveis pelo projeto de engenharia e 
pela execução da obra de Terminais Pesqueiros. 

4.1.1. As licenças ambientais foram obtidas tempestivamente?

 Dos dez terminais cuja obtenção das licenças ambientais foi objeto de análise pela CGU, 
seis apresentam falhas. 

As licenças ambientais referentes aos TPPs de Aracaju/SE, Cabedelo/PB, Laguna/SC e Santos/
SP, foram obtidas em conformidade com as exigências dos órgãos competentes, considerando 
o estágio atual de cada empreendimento. 

Com relação ao Terminal de Santana/AP, foi identificado intervalo de cerca de três anos e meio 
entre a concessão de licenças de instalação, que possuíam validade de 365 dias. Em 14.12.2007 
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foi expedida a licença nº 76/2007, e somente em 13.2.2012 foi expedida a licença nº 028/2012. 
Desse modo, a obra esteve irregular no período de 15.12.2008 a 12.2.2012. Ademais, o ter-
minal foi inaugurado em dezembro de 2012, todavia não está em funcionamento e tampouco 
possui a licença de operação.

Já o terminal de Cananéia/SP encontra-se em situação de funcionamento irregular, pois não 
possui licenciamento ambiental para operação, fato que é determinante para que não disponha 
de instalações de abastecimento de óleo diesel.

Quanto ao TPP de Natal/RN, a auditoria verificou que a licença prévia e a licença de instalação 
foram obtidas tempestivamente. Todavia, o terminal foi construído sem a realização prévia do 
estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, requisito estabelecido para a implanta-
ção de novos terminais pesqueiros.

Quanto ao TPP de Angra dos Reis/RJ constatou-se que a elaboração do projeto executivo da 
obra não contemplou a exigência da obtenção de licença de obra, além disso, não foram iden-
tificadas licenças ambientais com data anterior ao início da execução do objeto. 

Cabe ressaltar que tais fatos ensejaram a paralização das obras, acarretando a perda do objeto 
e dos recursos investidos, havendo também perdas econômicas para a comunidade pesqueira 
de Angra dos Reis. Assim, verifica-se que não foram seguidos os normativos para execução de 
obras, principalmente quando estas envolvem impacto ambiental de relevância, não havendo 
estudos de impacto ambiental em nenhum dos processos de contratação analisados pela CGU.

Em relação ao licenciamento ambiental do TPP de Belém/PA, foi constatado que as contrata-
ções de empresas, para elaboração de projeto executivo e para execução da obra, não ocor-
reram em estrita observância às determinações contidas no item 8.2 do Acórdão nº 026/2003 
– Plenário do Tribunal de Contas da União, ocasionando as seguintes irregularidades: 

•	 Elaboração do projeto executivo antes da conclusão do Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA, e consequente obtenção da Licença Prévia;

•	 Edital para contratação de empresa para execução do Terminal Pesqueiro Público foi 
lançado antes da obtenção da Licença de Instalação;

•	 Falhas da Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e Aquicultura na condução 
do processo de obtenção da renovação de Licença de Instalação.

Em relação ao TPP de Ilhéus/BA, em que pese a regularidade verificada quanto às diversas li-
cenças e autorizações, junto aos órgãos competentes, para a regular implantação do Terminal, 
constatou-se que o TPP está situado dentro dos limites da Área de Segurança Aeroportuária 
(ASA) do Aeroporto de Ilhéus, a menos de 2 km de sua pista. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 4, de 9 de outubro de 1995, dentro da ASA não será 
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permitida implantação de atividades de natureza perigosa, entendidas como “foco de atração 
de pássaros”, como por exemplo, matadouros, curtumes, vazadouros de lixo, culturas agrí-
colas que atraem pássaros, assim como quaisquer outras atividades que possam proporcionar 
riscos semelhantes à navegação aérea. 

A convenente, Bahia Pesca S.A., informou que atividades similares, anteriormente exercidas 
no local, não atraiam aves, enquanto que a equipe da CGU avalia que as atividades do Terminal 
Pesqueiro têm potencial de atração de aves, o que ensejaria a necessidade de manifestação do 
Comando da Aeronáutica.

Por fim, em relação ao TPP de Salvador, da documentação apresentada pela Bahia Pesca, foi 
verificada a regularidade quanto às diversas licenças e autorizações, junto aos órgãos compe-
tentes, para a regular implantação do TPP.

Contudo, não foi disponibilizada à equipe da CGU manifestação do órgão de proteção do in-
teresse histórico, artístico e paisagístico, embora a convenente Bahia Pesca, em seu Ofício 
n° 213/2013-GERAF, de 20/11/2013, tenha informado que houve manifestação favorável do 
IPHAN.

Além disso, a equipe de auditoria solicitou a apresentação de manifestação da Capitania dos 
Portos. Em que pese o TPP de Salvador esteja situado em área sob influência marítima, a Bahia 
Pesca, em seu Ofício n° 213/2013-GERAF, de 20/11/2013, informou não ter solicitado tal ma-
nifestação, uma vez que os equipamentos foram construídos em local onde já existia remanes-
cente de estrutura equivalente.

Ocorre que foi construído um novo cais no local, do tipo flutuante, o que justificaria a necessi-
dade de manifestação da Capitania dos Portos, por se tratar de uma nova estrutura, conforme 
determina as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Bahia (NPCP-BA), Capítulo 
IV, Seção III, que trata sobre obras:

0411 - OBRAS
a) Obras sob/sobre águas (dragagem, derrocamento, demolição submarina, etc.).
1 - Informações a serem prestadas pelo interessado:
I - tipo de obra;
II - coordenadas geográficas lat/long (em graus, minutos e centésimos de minutos) que 
delimitam a área;
III - data de início dos serviços;
IV - data de término dos serviços; e
V - tipo/nome das embarcações de apoio à execução das obras.
Obs.: para autorização da obra o requerimento do interessado deverá vir acompanhado, 
ainda, de toda a documentação prevista na NORMAM-11/DPC.
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A Bahia Pesca não trouxe novas informações que afastem a constatação. Vale salientar que tais 
manifestações devem ser prévias a execução do empreendimento.

Recomendação 1: Adequar os terminais de Cananéia/SP e Santana/AP às condicionantes dos 
órgãos ambientais, com vistas à concessão das licenças de operação e consequente regulariza-
ção da situação dos TPPs.

Recomendação 2: Adotar rotinas de verificação dos prazos de validade das licenças ambientais, 
adequando tempestivamente os empreendimentos às determinações dos órgãos ambientais.

Recomendação 3: Em relação ao TPP de Angra dos Reis/RJ, apurar as responsabilidades pelo 
início da licitação sem que houvesse as licenças ambientais que garantissem a legalidade do 
início das obras. 

Recomendação 4: Que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promova ges-
tões junto à convenente, a Bahia Pesca, sobre a necessidade de realizar consulta ao Comando 
da Aeronáutica, conforme prevê a Resolução CONAMA nº 4, de 9 de outubro de 1995. A con-
sulta junto ao Comando da Aeronáutica deve considerar que o TPP de Ilhéus já foi construído 
sem a prévia manifestação desse órgão.

Recomendação 5: Que o Ministério da Pesca e Aquicultura faça gestões junto à Bahia Pesca a 
fim de obter a manifestação do órgão de proteção do interesse histórico, artístico e paisagísti-
co, - IPHAN - relativo à implantação do TPP de Salvador.

4.1.2. A licitação/contratação da obra do TPP contempla os requisitos míni-
mos do projeto básico?

 A avaliação acerca da adequação entre o projeto de engenharia e a obra do TPP foi 
realizada nos terminais de Angra dos Reis/RJ, Belém/PA, Cabedelo/PB, Ilhéus/BA, Salvador/BA 
e Santana/AP.

Angra dos Reis/RJ

Foi constatado que o projeto básico, referente à contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços de en-
genharia para a construção da ampliação dos cais do TPP de Angra dos Reis/RJ no valor de R$ 
1.145.193,71, foi elaborado sem a existência de licença ambiental prévia, contrariando o art. 
7º, § 2º, inciso I e art. 12, ambos da lei nº 8.666/93 e o Acórdão TCU nº 516/2003 – Plenário. 
Ademais, foi incluído no memorial descritivo da TP nº 01/2007 que a responsabilidade da em-
presa contratada pela referida obtenção da licença, o que poderia provocar atrasos no início da 
obra, como de fato aconteceu.

Constatou-se, ainda, a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pelo 
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projeto básico. Destaca-se que a ART é documento obrigatório permitindo a partir da de-
terminação do projetista do projeto básico a possibilidade da responsabilização por erros ou 
omissões. 

Além disso, há importante verificação de que o responsável técnico não participe da execução 
da obra ou serviço, conforme preceitua o art. 9º da lei nº 8.666/93, que veda a participação dos 
autores do projeto básico, pessoas físicas ou jurídicas, na execução da obra ou serviço.

TPP de Belém/PA

Foi constatado que a empresa contratada pelo MPA detectou, durante a execução do termi-
nal pesqueiro, diversas inconsistências no projeto executivo elaborado pela empresa Alleanza, 
dentre eles, fundações de todos os blocos com profundidade insuficiente, dimensão do Bloco 
B superior à área destinada para obra, planilha orçamentária contendo serviços de engenharia 
em quantitativo inferior ao projeto executivo, concepção de cais fixo inapropriado para região, 
serviços de engenharia omissos no projeto executivo. 

Deste modo, a Contratada fez sugestão corretiva, apresentando as adequações necessárias, à 
Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e Aquicultura. Essas inconsistências concor-
reram para que o ritmo da obra do Terminal Pesqueiro de Belém/PA fosse diminuído, a ponto 
de quase paralisação em virtude de excessivo tempo despendido pelo MPA para formalizar as 
adequações técnicas do projeto executivo.

TPP de Cabedelo/PB

As ações de controle empreendidas no âmbito do TPP de Cabedelo/PB verificaram que o 
projeto executivo do TPP foi insuficiente para caracterizar a obra. Análise documental demons-
trou que a empresa contratada realizou um programa mínimo de sondagem que se mostrou 
limitado para caracterizar o solo da área, uma vez que restaram ausentes informações técnicas 
necessárias ao devido dimensionamento do projeto executivo. 

Ademais, foram necessárias mudanças na execução da obra e inclusão de novos serviços não 
previstos inicialmente, no intuito de corrigir as omissões de quantitativos de serviços consta-
tadas pela empresa responsável pela construção, comprovando que o orçamento elaborado a 
partir do projeto executivo não representava a realidade do empreendimento. 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade de quem deu causa à elaboração e posterior acei-
tação de projeto básico insuficiente para caracterização da obra de construção do TPP de 
Cabedelo/PB, o que ensejou mudanças na execução do empreendimento necessárias para in-
clusão de serviços e correção de omissões de quantitativos da obra.

Recomendação 2: Recomenda-se ao MAPA que institua rotina de análise técnica dos projetos 
de engenharia contratados pelas convenentes, de modo a mitigar os riscos de aprovação de 
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projetos dos TPP sem os detalhamentos técnicos e de preços adequados.

TPP de Salvador/BA e de Ilhéus/BA 

Os projetos básicos das obras dos Terminais Pesqueiros Públicos de Salvador/BA e de Ilhéus/
BA e o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) foram elaborados 
pela empresa Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CTPI, CNPJ n° 
01.385.454/0001-90, contratada no âmbito da Carta Convite n° 07/2009, da Bahia Pesca, com 
recursos oriundos do Orçamento Geral do Estado da Bahia, no montante de R$ 98.627,76.

Foi constatado que os projetos básicos elaborados pela CTPI foram deficientes, impossibili-
tando a devida quantificação e a definição de todos os serviços de engenharia necessários para 
a execução do TPP e que a empresa pouco agregou em relação aos EVTEAs, dando causa a 
achados nas auditorias e fiscalizações realizadas pela CGU nas obras destes Terminais.

No projeto básico do TPP de Ilhéus, apenas os seguintes elementos acompanharam o Edital de 
Concorrência Pública n° 01/2010:

a) uma planta de vista superior e uma planta baixa geral do TPP;

b) memorial descritivo; e

c) planilha de quantitativos.

Não obstante esses elementos estarem muito distantes de caracterizar a obra, ainda foi obser-
vado que:

a) as plantas que constaram no projeto básico são distintas do projeto executivo e conse-
quentemente não retratam o que foi de fato executado, tampouco seriam suficientes para 
a execução ou caracterização de uma obra de engenharia;

Planta baixa do projeto básico Planta baixa do projeto executivo
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b) o memorial descritivo, que consta no processo licitatório, em certos casos não ilustra 
com precisão os serviços a serem executados, noutros é omisso ou apresenta divergências 
em relação ao que foi efetivamente executado;

c) a planilha de quantitativos não reflete o projeto executivo elaborado pela contratada 
Multisul, tampouco o que foi de fato executado; e

d) foi constatada a utilização de unidades de medidas genéricas, em itens que representa-
ram 58,4% do custo da curva ABC, a qual foi composta por 80% dos itens de maior repre-
sentatividade do custo total da obra.

A utilização de Projeto Básico insuficiente para caracterizar a obra inviabilizou a devida quan-
tificação e a definição de todos os serviços de engenharia necessários para a execução do TPP 
de Ilhéus/BA. Essa pode ser apontada como uma das razões da adoção de unidades de medida 
genéricas, o que também implicou em um orçamento impreciso.

Salienta-se que foram constatados R$ 4.418.573,16 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito 
mil, quinhentos e setenta e três reais, dezesseis centavos) em serviços com unidades de medi-
das inadequadas, que equivalem a 47% do total contratado. Tal constatação evidencia que não 
havia como detalhar e orçar adequadamente a obra a partir do projeto básico, que se mostrou 
insuficiente.

Recomendação 1: Apurar responsabilidade de quem deu causa à realização do certame para 
execução da obra do TPP de Salvador/BA e de Ilhéus/BA amparado por Projeto Básico insufi-
ciente para caracterização da obra. 

TPP de Santana/AP

O projeto básico do terminal de Santana/AP foi elaborado com recursos da própria prefeitura por 
meio de um núcleo instituído por ela, denominado “Fábrica de Projetos”, vinculado à Coorde-
nação de Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Consequentemente, não foi objeto 
de contratação, tendo em vista que os projetos básico e executivo foram suprimidos do plano de 
trabalho do convênio nº 042/2005, conforme evidenciado por meio do Ofício nº 048/2008-SE-
MINF/PMS, de 24.1.2008, que tratou da solicitação de alteração do plano de trabalho com repro-
gramação dos serviços, bem assim pelo Termo Aditivo nº 03 do convênio, datado de 21.11.2008, 
que aprovou a alteração do plano de trabalho nos termos solicitados pela Prefeitura.

O projeto básico do terminal contém todas as peças gráficas necessárias. O memorial descri-
tivo contém informações acerca dos métodos construtivos e etapas/fases da obra, além das 
especificações técnicas cobrirem todos os itens da planilha orçamentária.
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4.1.3. Existe inspeção sanitária para o terreno e para a 
execução da obra do TPP?

O item referente à inspeção sanitária do terreno, que ocorre previamente à execução da obra, 
foi objeto de análise nos terminais de Aracaju/SE, Cabedelo/PB e Santana/AP, tendo sido iden-
tificadas impropriedades nos seguintes TPPs:

TPP de Aracaju/SE

Foi verificada a falta de documentação de aprovação do terreno pelo Serviço de Inspeção 
Federal para a implantação do TPP de Aracaju/SE. De acordo com os trabalhos realizados, a 
aprovação do terreno sequer foi solicitada pelo convenente.

TPP de Cabedelo/PB

Laudo de Inspeção do Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários da SFA-PB/MAPA, data-
do de 04.02.2010, informa que o TPP não reunia condições para que fosse solicitada a Reserva 
de SIF. O Laudo aponta as seguintes desconformidades, que, conforme os trabalhos realizados 
pela CGU, permanecem pendentes de correção:

•	 Forro em PVC simples, frágil, não propicia a limpeza na parte superior e não permite 
manter o ambiente climatizado na temperatura indicada para o tipo de estabelecimento 
pretendido;

•	 Área aberta entre o teto do estabelecimento e a cobertura propiciando a entrada e 
permanência de pragas (pombos, pardais, etc.) sobre o teto;

•	 Silo de gelo principal sem acesso para manutenção e limpeza;

•	 Acúmulo de águas residuais no pátio do Terminal;

•	 Esgotos domésticos escoando para o pátio do Terminal;

•	 Junção parede e piso permite o acúmulo de resíduos;

•	 Não foi evidenciada a separação entre a área limpa e a área suja;

•	 Não existem sistemas para transpasse entre as trilhagens;

•	 Não foi evidenciado como será realizado o transporte das matérias-primas;

•	 Não foram observados pontos de água no salão de beneficiamento e na área de recepção;

•	 Não foi evidenciado o tratamento da água de abastecimento, como também o dosador 
automático de cloro;

•	 O local destinado para armazenamento de resíduos, no projeto seria uma câmara, po-
rém, foi construída uma sala, sendo que o local escolhido para saída de resíduos causará 
cruzamento com o acesso de pessoal para os vestiários e sanitários. Sugerimos transferir a 
saída de resíduos para outro local para evitar cruzamento de fluxo;

•	 Não foram evidenciados mecanismos para atender a saída contínua de resíduos, previs-
ta na Circular DIPOA n.º 122 de 01/06/1973;
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•	 Não foram instalados os equipamentos da barreira sanitária, lembramos que os lava-
dores de botas e as pias para lavagem das mãos devem ser localizados antes do pedilúvio;

•	 Foram observadas lâmpadas sem proteção contra estilhaços em diversos locais do es-
tabelecimento;

•	 Não evidenciamos a funcionalidade de um silo de gelo com duas portas, localizado na 
sala de embalagem;

•	 Acesso à fábrica de gelo por escada localizada na área de embalagem;

•	 Torneiras dos sanitários de acionamento manual;

•	 Falta instalação de gabinetes de higienização dentro do salão de beneficiamento;

•	 Paredes externas com descamação da pintura.

Recomendação 1: Adotar medidas com vistas a corrigir as desconformidades nos TPP de Ca-
bedelo/PB apontadas pelo Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários da SFA-PB/MAPA, 
em Laudo de Inspeção de 04.02.2010.

Recomendação 2: Providenciar, junto às SFAs competentes, inspeções no terminal de Aracaju/
SE e demais terminais cuja construção não foi objeto de inspeção sanitária, de modo a conferir 
aos TPPs os requisitos necessários para emissão do Selo de Inspeção da autoridade competente.

4.2. A ação está sendo executada de maneira 
vantajosa para a administração e isonômica quanto às 

contratações?

 Foram evidenciadas falhas no processo de contratação do projeto de engenharia e da 
obra de alguns terminais, bem como na construção de parte dos empreendimentos, fato que 
demonstra que a ação não está sendo executada de maneira vantajosa para a administração. 

4.2.1. A escolha da modalidade/tipo de licitação é adequada?

 Não foram identificadas inadequações na escolha da modalidade e do tipo de licitação 
no âmbito dos terminais de Angra dos Reis, Aracaju/SE, Belém, Ilhéus/BA, Natal/RN, Salvador/
BA e Santana/AP. 

No que concerne ao TPP de Cabedelo/PB, a então SEAP/PR, hoje MPA, realizou pregão pre-
sencial para aquisição de equipamentos com a justificativa de que terminais pesqueiros “são 
constituídos por um grande contingente de equipamentos especializados e interdependentes, 
tais como compressores, condensadores, fabricadores de gelo, e evaporadores. Apresentam-
-se com particularidades de especificação e instalação, em termos de sua conexão com os 
demais sistemas elétricos e hidro-sanitários, sendo muitos deles inclusive instalados concomi-
tantemente com as próprias obras civis de construção do Terminal”. 
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Em que pese parte dos equipamentos adquiridos apresentarem particularidades de especifica-
ção e de instalação de alguns equipamentos, em termos de sua conexão com os demais siste-
mas elétricos e hidro-sanitários, foram identificados bens licitados no pregão presencial que, 
a priori, não possuem tais características, a exemplo de balanças digitais, estrados plásticos e 
bancadas para anotações. 

4.2.2. Foi dada a devida publicidade ao certame?

 Durante os trabalhos realizados no âmbito do TPP de Cabedelo/PB, foi verificado que 
não houve publicação, no Diário Oficial da União, do resumo do Edital de Concorrência n.º 
002/2006, referente à licitação da obra do Terminal, portanto, descumprindo o disposto no 
Inciso I, Art. 21, da Lei 8.666/93. Quanto aos demais terminais, os trabalhos verificaram que foi 
dada publicidade às licitações realizadas.

4.2.3. Houve restrição à competitividade?

 Foram identificadas restrições ao caráter competitivo nos seis terminais cuja licitação 
do projeto de engenharia e da obra foram avaliadas.

TPP de Angra dos Reis/RJ

Foi constatada restrição à competição no Convite no 01/2007 relativo à contratação de estu-
dos técnicos de engenharia para o desenvolvimento dos diagnósticos, levantamentos, ensaios 
de projeto para a implantação do Terminal Pesqueiro Público – TPP de Angra dos Reis/RJ, à 
exceção de seu cais. O edital do Convite indicava no item 3.8, alínea ‘a’, itens I e II, a exigência 
de qualificação técnica de acervos com projetos arquitetônicos, estruturais, de prevenção e 
combate a incêndios e de instalação hidro-sanitária para obras com área superior a 1.500 m2, 
tendo o próprio objeto da licitação uma área de 1.500 m2.

A exigência quase que na totalidade da área a ser construída mostrou-se excessiva. Além disso, 
a exigência de possuir acervo para obras em concreto armado e estruturas metálicas mostrou-
-se conflitante. A indicação de dois tipos materiais para execução da estrutura restringe a com-
petição, pois pode haver um escritório que só tenha feito projetos de obra em estrutura de 
concreto armado e este estaria afastado do processo. Verifica-se que o TPP de Angra dos Reis 
é uma obra em área costeira e uma estrutura metálica pode apresentar dificuldades em relação 
à proteção contra agentes corrosivos.

Constatou-se, ainda, em relação a cláusulas restritivas, que a empresa Dratec Engenharia Ltda., 
CNPJ: 28.065.845/0001-84 foi inabilitada por não cumprir a exigência restritiva contida no 
Edital, item 6.5.3.1 alínea “a”, verificou-se que não foi necessário tal requisito para execução 
dos serviços.

Registre-se ainda que foi identificada nos autos onde estão inseridas as habilitações técnicas 
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da empresa Dratec, que a empresa preenchia os requisitos do item 6.5.3.1 alínea “a” por ter 
executado serviços de maior complexidade em corpos d’água como ficou registrado pela pró-
pria empresa na ata de abertura da Tomada de Preço, quando esta informou que apresentou 
atestado comprovando a cravação de estacas em meio hídrico.

A inabilitação da empresa Dratec Engenharia Ltda., CNPJ: 28.065.845/0001-84, impediu que a 
única empresa interessada sediada no Estado do Rio de Janeiro participasse do certame, mes-
mo estado onde está localizado o objeto da licitação, o que poderia representar na apresenta-
ção de propostas custos mais baixos dos itens mobilização, transporte e estadia.

TPP de Aracaju/SE

Foram identificadas previsões editalícias que ensejaram restrições ao caráter competitivo no 
certame para contratação de empresa responsável pela elaboração do projeto de engenharia 
do terminal. A exigência de atestado de capacidade técnica referente à execução de projetos 
que envolvam análise de mercado (oferta e demanda) e estudo de viabilidade econômica não 
guarda similaridade com o objeto da licitação (Tomada de Preços n° 008/2008), que trata da 
contratação de empresa para elaboração de projetos executivos do TPP - Aracaju-SE. 

Da mesma forma, configura-se limitador ao caráter competitivo a necessidade de comprova-
ção da Qualificação Técnica por meio de quantidades exigidas de serviços de execução/elabo-
ração de projetos superiores aos quantitativos estimados de execução constantes da planilha 
orçamentária licitada. 

A obrigatoriedade de a empresa licitante possuir, na equipe de projetos, Engenheiro Eletricista 
e Engenheiro Mecânico, não encontra respaldo com o disposto no Acórdão TCU 1417/2008 
Plenário, assim como a exigência de pelo menos 50% dos profissionais possuírem vínculo per-
manente com a empresa licitante, também contrariou a jurisprudência do TCU: “Abstenha-se 
de exigir comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico de nível superior com 
a empresa licitante, uma vez que extrapola as exigências de qualificação técnico-profissional, 
definidas no art. 30, inciso II e § 1º, da Lei nº 8.666/1993.” Acórdão 1547/2008-Plenário.

Essas restrições ao caráter competitivo restaram caracterizadas na Tomada de Preços n° 
008/2008, tendo em vista que, de acordo com as atas de reunião e julgamento, apenas duas em-
presas Prado & Oliveira Engenharia, Projetos e Construção Ltda., CNPJ n° 02.039.010/0001-
66, e Alleanza Projetos e Consultoria Ltda., CNPJ n° 05.347.435/0001-20, manifestaram inte-
resse em participar do certame, sendo a primeira desqualificada por não atender a uma série 
de itens.

TPP de Belém/PA

Em análise ao Edital de Licitação da Tomada de Preços nº 03/2006, referente à contratação de 
empresa especializada em serviços de arquitetura e engenharia, para execução dos projetos 
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das obras Terminal Público Pesqueiro de Belém/PA, verificou-se a presença de cláusula edi-
talícia de proibição à participação de empresa estrangeira no processo licitatório, ensejando 
restrição ao caráter competitivo do certame.

Em que pese a Unidade informar, por meio da Nota Técnica nº 52/2015 – Coinf/Dilog/SEIF/
MPA, que se trata de um fato isolado, recomenda-se não inserir nos editais de licitação cláu-
sulas mitigadoras do caráter competitivo, impondo vedações não amparadas na lei 8.666/93.

TPP de Cabedelo/PB

Em análise ao processo de contratação da empresa responsável pela construção do terminal, 
foram identificadas restrições ao caráter competitivo do certame, tendo em vista que parte 
das exigências de comprovação de qualificação técnica profissional e operacional (execução e 
cravação de estacas pré-moldadas em obra portuária; confecção e aplicação de concreto em 
obra portuária) extrapolaram o objetivo do certame, pois tais benfeitorias já haviam sido exe-
cutadas previamente pela Companhia Docas da Paraíba, prescindindo, desse modo, a empresa 
contratada da execução de obras análogas àquelas utilizadas como exigência de comprovação 
de qualificação técnica profissional e operacional.

Ademais, não consta da planilha de orçamento, nem do projeto executivo da obra, a utilização 
de estacas pré-moldadas nas obras do TPP, mas somente a utilização de estacas granulares 
(areia grossa e brita no traço 1:1) e de argamassa (cimento, areia e brita no traço 1:8:4), as quais 
são moldadas in loco. Em vista disso, não poderia ter sido exigida a comprovação de qualifica-
ção técnica em relação a estacas pré-moldadas.

Também foram incluídos, para fins de comprovação da qualificação técnica-operacional, itens 
com pouca representatividade no valor total da obra. Os itens “Execução de obra de cobertura 
em telha de aço pré-pintada” e “Execução de piso monolítico de alta resistência” representam, 
respectivamente, 0,86% e 1,86% de um orçamento-base de R$ 4.735.181,82 (sem BDI de 
25%). Segundo o Acórdão n.º 574/2002 - TCU - Plenário, é possível a exigência da comprova-
ção de capacidade operacional, desde que se refira apenas a itens de maior relevância e valor 
significativo.

Além dos itens elencados previamente, o Edital exigiu a comprovação de vínculo empregatício 
ou societário do profissional responsável técnico da empresa, em contradição à jurisprudência 
do TCU (Acórdãos 2.656/2007, 800/2008, 2.882/2008, 103/2009, 1.710/2009, 1.557/2009, 
todos do Plenário), a qual tem considerado irregular exigência editalícia de que os profissionais 
constantes dos atestados apresentados para habilitação técnico-profissional da licitante possu-
am vínculo permanente na data da licitação, como sócio ou empregado registrado.

No processo licitatório, dez empresas adquiriram o Edital, porém somente uma empresa apre-
sentou proposta. O orçamento-base da convenente foi de R$ 5.739.152,59. O objeto foi adju-
dicado por R$ 6.353.433,14, em termos percentuais, 10,70% superior ao orçamento-base. Em 
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razão das diversas restrições elencadas, do quantitativo de editais adquiridos, da apresentação 
de uma única proposta e, tendo em vista que a Companhia Docas da Paraíba pagou um valor 
acima do que tinha orçado, entende-se que não houve competitividade nem vantajosidade, 
para a Administração, no certame.

TPP de Natal/RN

No âmbito da licitação referente à contratação de empresa para execução dos serviços re-
lativos à construção do terminal, foram verificadas as seguintes condições que restringem o 
caráter competitivo do certame:

•	 Cobrança de taxa não restituível no valor de R$ 300,00 para aquisição do Edital nº 
126/08;

•	 Exigência simultânea de capital social mínimo e de garantia da proposta;

•	 Exigência dos Índices de Liquidez Geral, de Solvência Geral e de Liquidez Corrente 
acima de competitivo do certame, configurando-se em descumprimento do art. 31, § 2º, 
da Lei nº 8.666/93; e

•	 Exigência dos Índices de Liquidez Geral, de Solvência Geral e de Liquidez Corrente aci-
ma de dois (> 2,0), sem a devida apresentação de fundamentação plausível para a fixação 
desse valor.

Em adição, da análise procedida no edital da licitação, foi constada a ausência de pesquisa de 
preço de mercado de, no mínimo, três orçamentos de fornecedores distintos.

TPP de Salvador/BA e de Ilhéus/BA

O Edital foi segregado em dois lotes, um referente ao TPP de Salvador (Lote n° 1) e outro ao 
de Ilhéus (n° 2). Ambos tiveram como objeto a execução das obras, projeto executivo e forne-
cimento de equipamentos.

Foram constatadas exigências no Edital de Concorrência Pública n° 001/2010, da Bahia Pesca 
S.A., que restringiram a competitividade do certame, entre as quais se destacam as seguintes:

a) Item n° 4.2, combinado com o item n° 4.2.2, relativo às condições de participação:

4.2. Não poderão participar da presente licitação empresas que:
[...]
4.2.2. Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, 
embora ainda vigentes, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações as-
sumidas, quer com a Bahia Pesca S.A, quer com outros órgãos e entidades Federais, 
Estaduais ou Municipais.

É entendimento do TCU que não cabe a inclusão de impedimento de participação de empresas 
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com obrigações ainda não adimplidas em contratos anteriores, às quais ainda não tenham sido 
aplicadas as sanções legalmente cabíveis, mediante o exaurimento de procedimento regular, 
em que reste assegurado às mesmas a obediência ao devido processo legal e a observância ao 
contraditório e à ampla defesa – Acórdãos n° 1544/2008 e n° 1205/2010, da 2ª Câmara.

b) Item n° 4.2, combinado com o item n° 4.2.3, que trata de qualificação:

4.2. Não poderão participar da presente licitação empresas que:
[...]
4.2.3. Não apresentarem Atestado de qualificação, emitido por entidade certificadora 
de terceira parte, conforme critérios estabelecidos no Regimento do Sistema QUALIOP 
ou similar. O atestado de qualificação mínimo exigido é o nível “A”, compatível com o 
objeto licitado, conforme critérios estabelecidos no programa qualidade e produtividade 
em obras públicas ou ISO 9001.

A jurisprudência do TCU tem considerado ilegal a exigência de apresentação de certificação 
de qualidade como requisito de habilitação em procedimentos licitatórios, já que não integram 
o rol da documentação exigida por lei para comprovação de capacidade técnica, conforme 
consubstanciado nos Acórdãos n° 1.107/2006, 1.291/2007, 2.656/2007, 608/2008, 2.215/2008 
e 381/2009, todos do Plenário.

c) Item n° 7.1.2 do Edital, relativo à habilitação jurídica: apresentação do CRC válido, emitido 
pela Secretaria de Estado de Administração do Estado da Bahia – SAEB. Trata-se de exigência 
inovadora, não prevista na Lei n° 8666, de 21/06/1993, portanto, irregular.

d) Item n° 7.3.2, combinado com o 7.3.4 e subitem 7.3.4.1, que tratam da qualificação econô-
mico-financeira:

Observou-se que a Bahia Pesca exigiu comprovação cumulativa de capital social mínimo com 
a prestação de garantia, atentando contra o que reza a Lei nº 8.666, de 1991, art. 31, § 2º. 
Há ampla jurisprudência do TCU no sentido de que uma dessas exigências é alternativa à ou-
tra, sendo vedada sua aplicação concomitante, conforme se pode observar nos Acórdãos n° 
2099/2009 e 1898/2011, ambos do TCU-Plenário.

e) Item n° 7.4.3 com o complementar 7.4.3.1, combinado com o item n° 7.4.3.5, que tratam 
da qualificação técnica:

Também irregular é a exigência editalícia de que os profissionais constantes dos atestados apre-
sentados para habilitação técnica da licitante possuam vínculo permanente com ela na data da 
licitação, como sócio ou empregado registrado. Não é plausível que os licitantes mantenham 
profissionais de alta qualificação empregados apenas para participar da licitação.

O instante apropriado para atendimento de tal requisito é o momento de início da atividade 
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que se dá com a contratação, e não na fase de habilitação, sob a pena de comprometimento da 
competitividade do certame – Acórdãos n° 512/2002, 1.224/2002, 1.728/2008, 1328/2010 e 
1898/2011, todos do Plenário.

f) Item n° 7.4.3, combinado com o item n° 7.4.3.2, que trata de qualificação técnica:

7.4.3. A qualificação técnica do licitante deverá ser comprovada da seguinte maneira:
7.4.3.1. Comprovar, capacitação técnico-profissional, provando mediante apresentação 
de certidões de acervo técnico, que possui em seu quadro permanente, profissionais de 
nível superior, responsáveis técnicos na execução de obras/serviços com características 
semelhantes, limitadas a parcelas de maior relevância técnica para efeito desta licita-
ção.
[...]
7.4.3.2. Comprovar, capacitação técnico-operacional, provando mediante apresentação 
de certidões de acervo técnico, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou pri-
vado, devidamente registrado no CREA, que a licitante tenha executado obras com as 
seguintes exigências mínimas: [...]

Trata-se de exigência de atestado de capacitação técnico-operacional e técnico-profissional 
de serviços que não possuem materialidade, tais como as portas frigoríficas (0,24% do custo 
contratado da obra), nem complexidade, a exemplo do piso em alta resistência, da estação de 
tratamento de esgoto (trata-se, basicamente, de uma obra de alvenaria, com poucas peças de 
plástico ou fibra) e dos quadros elétricos. 

Tal situação é ainda agravada, em razão de alguns desses serviços sequer terem sido executa-
dos, tal como a dragagem e a cobertura termoacústica.
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Telhado do TPP de Salvador, onde se ob-
serva a utilização de telhas comuns.

Ilustração de telha sanduíche telha/filme 
com enchimento em PUR 30 mm e telha 

de 0,5 mm, conforme especificações.

Estação de tratamento de esgoto no TPP de Ilhéus. Quadro elétrico no TPP de Ilhéus.

Com isso, observa-se o descumprimento do disposto na Lei n° 8666, de 1993, art. 30, § 1°, 
inciso I, bem como da jurisprudência do TCU – Súmula n° 263/2011:

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limi-
tada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a 
ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos 
em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado (grifo nosso).

Ou seja, as exigências de comprovação de capacitação técnica devem se restringir às parcelas 
que sejam, cumulativamente, de maior relevância técnica e valor significativo, indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações.

Essas exigências irregulares presentes no Edital estão acompanhadas de fatos agravantes. Ape-
sar de apontados alguns dos vícios citados pela assessoria jurídica ao setor responsável pelas 
licitações na Bahia Pesca, estes foram desconsiderados e o Edital seguiu para sua publicação, 
evidenciando que o gestor era consciente naquele instante, pelo menos, da limitação à compe-
titividade relativa à exigência de certificado de qualidade.

O segundo fato agravante é que nos autos do processo licitatório constam pedidos de impug-
nação do Edital, por interessados no certame, igualmente desconsiderados e que apontam, 
dentre outros, esses mesmos vícios.

Constatou-se que esses pleitos foram desconsiderados até a data da assinatura do Contrato n° 
03/10, firmado entre a Bahia Pesca e a empresa vencedora do certame, a Multisul Construções 
e Incorporações Ltda., quando, de forma extemporânea, foram julgados os pleitos de impugna-
ção interpostos por aquelas duas empresas, as quais terminaram por não apresentar propostas.
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Conforme observado nos autos, foi sanada apenas a ausência de indicação da dotação orça-
mentária e da inconsistência na data de recolhimento de caução. Todos os demais itens, que 
ampararam os respectivos pedidos de impugnação, foram tratados por esta CGU. Assim, pre-
valece a opinião de que houve justa causa em tais pleitos, uma vez que, de fato, eram vícios 
constantes no Edital.

Por fim, foi constatado o não parcelamento de licitação visando à segregação dos serviços e 
maior competitividade.

Nos termos do art. 23, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, o parcelamento do objeto da licitação é 
obrigatório, de forma a propiciar efetiva vantagem para a Administração, salvo em situações em 
que fica demonstrada a inviabilidade técnica, econômica ou economia de escala. 

No caso em voga, observou-se que os seguintes elementos poderiam ser segregados com 
vistas a ampliar a competitividade do certame: (i) obras de engenharia; (ii) dragagem; e (iii) 
equipamentos.

Representatividade por tipo de serviço contratado no TPP de Salvador/BA.

Descrição Valor Contratado 
(R$)

Representatividade

Obras civis, inclusive câmaras frigoríficas e fábrica de 
gelo.

6.068.351,86 75,00%

Dragagem (Não executado) 1.714.267,50 21,00%

Equipamentos 299.586,07 4,00%

Total 8.082.205,43 100,00%

Representatividade por tipo de serviço contratado no TPP de Ilhéus/BA.

Descrição Valor Contratado (R$) Representatividade

Obras civis, inclusive câmaras frigoríficas e fábrica 
de gelo.

7.498.520,46 79,00%

Dragagem (Não executado) 1.663.640,00 18,00%

Equipamentos 294.605,38 3,00%

Total 8.082.205,43 100,00%

Os impactos mais relevantes na competitividade podem ser atribuídos aos serviços de dra-
gagem, que sequer foram executados. O Edital exigiu, no item relativo à qualificação técnica 
(item n° 7.4.3 e nº 7.4.3.1) que a empresa contratada possuísse em seu quadro profissional 
de engenharia civil com experiência em dragagem, o que, evidentemente, limitou o acesso de 
concorrente.

Conclui-se: (i) que o rito licitatório conduzido pela Bahia Pesca foi pautado por irregularidades; 
(ii) que os gestores que conduziram o processo agiram conscientes de tais irregularidades, 
com motivações que são aqui desconhecidas, porém, com muitos de seus efeitos conhecidos 
e mensurados neste Relatório de Auditoria; (iii) que tal comportamento implicou diretamente 
no resultado do certame, limitando o acesso de concorrentes, o qual também deu causa às 
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constatações encontradas pela equipe de auditoria, sobretudo em razão do projeto básico 
insuficiente.

Recomendação 1: Apurar a responsabilidade de quem deu causa à realização e homologa-
ção dos processos licitatórios para contratação de empresas para a elaboração dos projetos 
de engenharia do TPP de Aracaju/SE (Tomada de Preços n° 008/2008 – Secretaria Especial 
de Aquicultura e Pesca – SEAP/PR) e construção do TPP de Cabedelo/PB (Concorrência n.º 
002/2006 – Companhia Docas da Paraíba) contendo cláusulas restritivas ao caráter competitivo 
dos certames.

Recomendação 2: Com relação à contratação de empresa para construção do Terminal de 
Cabedelo/PB, recomenda-se ao MAPA promover diligências junto à convenente, de modo a 
justificar a contratação com valor 10% superior ao orçamento-base, promovendo a restituição 
de eventuais valores pagos indevidamente.

Recomendação 3: Recomenda-se ao MAPA que institua rotina de análise técnica dos projetos 
de engenharia contratados pelas convenentes responsáveis por obras nos Terminais Pesqueiros 
Públicos, de modo a mitigar os riscos de aprovação de projetos sem os detalhamentos técnicos 
e de preços adequados.

Recomendação 4: Que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento elabore pro-
cedimentos visando o monitoramento, acompanhamento e fiscalização de obras públicas nos 
Terminais Pesqueiros Públicos, com vistas a mitigar a ocorrência de irregularidades e possíveis 
prejuízos ao erário federal.

Recomendação 5: Por meio de rotinas e de normativos, balizar as contratações de projetos e 
de obras de engenharia nos Terminais Pesqueiros Públicos para que as equipes técnicas se 
atenham as parcelas de maior relevância técnica nas exigências do edital para habilitação em 
licitações, cuidando para que se mantenham essas mesmas condições quando da execução do 
contrato.

Recomendação 6: Apurar responsabilidade por inserção de cláusula restritiva no edital da TP 
no 01/2007 do TPP de Angra dos Reis/RJ.

4.2.4. Houve superestimativa, sobrepreço ou su-
perfaturamento na execução da obra do TPP?

Foram identificados pagamentos indevidos no âmbito dos seis terminais cujo item foi analisado 
pelas equipes da CGU.
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TPP de Angra dos Reis/RJ

Em análise ao processo de contratação das obras de engenharia para a construção da ampliação 
do cais do Terminal Pesqueiro Público – TPP de Angra dos Reis/RJ identificou-se o Contra-
to no 4/2007 para a execução do objeto assinado com a empresa Catedral Construções Civis 
Ltda., CNPJ no 77.954.543/0001-72, para o qual foram identificadas duas medições.

A primeira medição foi no valor de R$ 472.093,21 e a segunda medição no valor de R$ 
299.105,32. Foi identificado em vistoria da obra que somente 22,70 m da estrutura do cais 
fora construída. Tal fato também foi constatado dentro do laudo pericial da Marinha do Brasil 
no LP.13.002.2012.

A estrutura inicialmente contratada deveria ter 4 lajes de 10,00 m mais 5 apoios de estacas 
em “T” invertido com encontro e bloco de coroamento, sendo o topo do apoio com 1,00 m. 
Somando os 5,00 m dos topos da viga do bloco de coroamento (5 x 1,00 m = 5,00 m) mais os 
40,00 m dos quatro panos de lajes teríamos uma estrutura projetada de 45,00 m.

Fazendo-se o batimento da estrutura projetada com a estrutura vistoriada podemos perceber 
que apenas 50 % da estrutura fora executada. Fora isso, não foi identificada nenhuma linha 
extra de estacas ou quaisquer outras estruturas fora da projeção do plano das lajes. 

Um dos principais problemas identificado foi a de falta de memória de cálculo das medições. 
Mostrou-se incompatível as medições de estacas, forma e concreto não encontram justificativa 
entre os valores medidos e a execução física do objeto.

Destaque-se que pela inexecução do objeto e pela indicação de demolição do cais há de buscar 
o ressarcimento por todos os valores medidos e pagos que montam em R$ 771.198,53, obtido 
pela soma do valor de R$ 472.093,21 da primeira medição e de R$ 299.105,32 da segunda 
medição.

No entanto, houve medições de elementos da estrutura que não foram entregues, caracteri-
zando superfaturamento por quantidade. 

Além disso, ao se pagar por estacas moldadas in loco no valor de estacas que deveriam ser pré-
-fabricadas demonstrou um superfaturamento por qualidade.

Tendo em vista que houve apenas a execução de 50% da estrutura, temos que o valor apurado 
do superfaturamento foi de R$ 230.235,96, calculado pela diferença entre o total medido e 
valor executado para 50% da estrutura multiplicado pelo valor unitário dos itens.

O valor superfaturado foi calculado pela expectativa do que teria sido executado para 50% da 
estrutura dos itens de serviço 3.1- estacas, 4.1- fôrmas, 4.2 - concreto e 4.3 - aço. A inexistên-
cia de memória de cálculo de medição dificultou a verificação dos elementos medidos, além de 
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ser um indicativo de controle ineficiente da obra e do processo de pagamento. 

Acrescente-se que o pagamento de elementos não executados demonstra que houve antecipa-
ção de valores sem a correspondente contraprestação dos serviços.

Apesar do superfaturamento encontrado, deve-se enfatizar que todos os valores pagos à con-
tratada tem que ser ressarcidos, tendo em vista que as etapas do projeto objeto do Contrato 
no 04/2007 executadas pela Catedral Construções Civis Ltda. foram perdidas pela condenação 
da estrutura do cais decorrente de erros na execução da obra. Assim, não há que se falar em 
ressarcimento apenas do valor superfaturado de R$ 230.235,96 porque todo o valor pago de 
R$ 771.198,53 deve ser ressarcido.

Recomendação 1: Apurar a responsabilidade pelo pagamento de etapas de serviços sem cor-
respondente execução da obra do Contrato no 04/2007, buscando ressarcimento do valor 
integral de R$ 771.198,53, em função da condenação da estrutura do cais decorrente de erros 
na execução da obra.

TPP de Aracaju/SE

Verificou-se, tanto na planilha orçamentária licitada quanto na proposta de preços da empresa 
vencedora da Tomada de Preços n° 008/2008, que as despesas administrativas, para elaboração 
dos projetos de implantação do TPP foram quantificadas como verba (vb), sem detalhamento 
das composições unitárias, o que impossibilitou a pesquisa de preços de mercado, contrariando 
o disposto no art. 7, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. A referida despesa teve valor total de 
R$ 49.120,00, valor que representa 21,7% do valor total do contrato (R$ 225.952,30).

Adicionalmente, foi constatada a inclusão indevida da CSSL no percentual de 2,88%, tanto na 
planilha orçamentária licitada quanto na proposta de preços da empresa vencedora do certa-
me, Alleanza Projetos e Consultoria Ltda.,CNPJ n° 5.347.435/0001-20, ocasionando prejuízo 
ao Erário no valor de R$ 6.507,40, contrariando a jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União (Acórdão n° 1.595/2006, Acórdão n° 325/2007 e Acórdão n.º 950/2007 - TCU - Plená-
rio), fundamentada em estudo técnico que considera a citada Contribuição como tributo de 
natureza direta e personalística.

Recomendação 2: Apurar a responsabilidade pela inclusão de despesas, no total de R$ 
49.120,00, sem detalhamento das composições unitárias na planilha orçamentária da Tomada 
de Preços nº 008/2008, limitando a aferição de que o valor contratado está em conformidade 
com os preços praticados no mercado. 

Recomendação 3: Adotar providências com vistas a obter o ressarcimento do valor pago 
indevidamente na contratação da empresa para elaboração dos projetos de engenharia do TPP 
de Aracaju/SE (R$ 6.507,40).
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TPP de Cabedelo/PB

Foram identificadas falhas na definição do preço-base da obra. A empresa responsável pelo 
projeto executivo, e que também elaborou a planilha orçamentária utilizada na licitação da 
execução da obra, desenvolveu planilha referente ao orçamento sintético, quando deveria ter 
sido o orçamento analítico, com as composições de todos os custos unitários dos serviços, 
discriminando o valor financeiro a ser despendido na execução de cada serviço, com base em 
coeficientes de produtividade, de consumo ou de aproveitamento de insumos e de preços 
unitários coletados no mercado ou em sistemas referenciais de preços, em atendimento ao 
disposto no art. 7°, § 2°, II, da Lei 8.666/1993.

Além do descumprimento ao disposto no referido artigo, a convenente não utilizou o Sinapi 
nem demonstrou que os custos constantes no sistema de custos do Estado da Paraíba não eram 
superiores à mediana daqueles constantes do Sinapi, o que está em desacordo ao contido na 
Lei n.º 10.934, de 11 de agosto de 2004, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias da União 
para 2005,  época de realização do Convite n.º 002/2005.

Ademais, verificou-se também que a convenente não procedeu à pesquisa de mercado previa-
mente à realização do certame, uma vez que não constam dos autos do Processo as propostas 
utilizadas para definição do custo-base das obras do TPP de Cabedelo/PB.

A Construtora Rocha Cavalcante (CNPJ 09.323.098/0001-92), responsável pela execução das 
obras do TPP de Cabedelo/PB, solicitou à convenente o aditamento de contrato para que fos-
sem incluídos, na planilha orçamentária da obra, serviços não previstos no projeto executivo, 
mas necessários ao andamento das obras, bem como que fossem corrigidas medições a menor 
de serviço e modificações no projeto, de modo a compatibilizar, com acréscimos e supressões, 
a conclusão das obras.

Embora a fiscal da obra tenha informado os quantitativos a serem acrescidos e suprimidos, não 
se encontrou nos autos memória de cálculo dos acréscimos e das supressões dos itens cujo 
valor líquido (acréscimos – supressões) foi de R$ 832.026,93, em que pese a concordância da 
convenente com as modificações.

Recomendação 4: Providenciar, junto à convenente, o detalhamento dos acréscimos e das su-
pressões na execução da obra do terminal de Cabedelo/PB, e realizar posterior avaliação, por 
meio de memória de cálculo, se os valores decorrentes dos acréscimos e supressões na execu-
ção da obra, no total de R$ 832.026,93, estavam em consonância com os valores de mercado.

TPP Natal/RN

Com relação ao TPP de Natal/RN, foi constatado um sobrepreço de R$ 3.903.877,18 no con-
trato de execução da obra do Terminal. O sobrepreço foi verificado a partir do cotejamento 
dos valores constantes da planilha orçamentária com custos unitários de serviços obtidos no 
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SINAPI, além do emprego de BDI contendo índices indevidos.

 No caso do BDI, percentual real a ser empregado no Termo de Contrato deveria ser 21,49%, 
e não 28,46% como utilizado pela empresa. Tal prática resultou na ocorrência de sobrepreço 
no montante de R$ 1.990.119,56.

Cabe ressaltar, ainda, a má qualidade das Composições de Preços Unitários apresentadas pela 
empresa contratada contendo erros, como por exemplo: Percentual de Leis Sociais incidindo 
em valores de insumos, quando só deveriam incidir em valores de mão-de-obra (Lançamento 
de cabo de interligação QGBT-N1); inserção de insumos com especificações (diâmetro e/ou 
espessura) divergentes da denominação da Composição (Tapume em chapa madeirit, espessu-
ra 10mm, tendo sido inserido na composição chapa de 6,00mm).

Recomendação 5: Adotar medidas para o ressarcimento de R$ 1.990.119,59 (um milhão, 
novecentos e noventa mil, cento e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), referentes a 
sobrepreço ocasionado pela inclusão indevida de tributos personalísticos no percentual de BDI.

Recomendação 6: Adotar medidas para o ressarcimento de R$ 1.913.757,59 (um milhão, 
novecentos e treze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), refe-
rentes a sobrepreço, haja vista que os preços unitários dos serviços contratados são superiores 
aos previsto no SINAPI + BDI.

TPP de Ilhéus/BA

A equipe de fiscalização realizou inspeção física no Terminal Pesqueiro de Ilhéus, durante o 
período de 24/09/2013 a 27/09/2013, onde foram constatadas as seguintes irregularidades:

a) ocorrência de superfaturamento, em razão da contratação de serviços com preços acima 
dos valores de mercado no montante de R$ 156.124,01;

b) ocorrência de pagamento indevido à empresa Multisul Construções e Incorporações Ltda, 
em razão de serviços atestados e pagos em quantidade superior ao efetivamente verificado na 
inspeção in loco realizada pela equipe de auditoria no valor total de R$ 312.221,01. Esse fato 
evidencia as fragilidades do MPA no monitoramento, acompanhamento e fiscalização do con-
vênio, não intervindo e repassando os recursos na integralidade;

c) ocorrência de pagamento indevido à empresa Multisul Construções e Incorporações Ltda., 
em razão de serviços pagos, porém, não executados, conforme o observado em inspeção in 
loco realizada pela equipe de auditoria no valor de R$ 1.015.685,86. 

Do pagamento indevido apontado pela CGU, uma parcela pode ser indicada como causa a 
atuação da fiscalização. Foi constatado que a Bahia Pesca atestou indevidamente boletins de 
medição, implicando em pagamentos de R$1.327.906,87, referente a serviços não executados 
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ou executados em quantidades inferiores aquelas efetivamente executadas.

Pagamento indevido decorrente da atuação da fiscalização.

Tipo de superfaturamento Valor (R$)

Serviços realizados em quantidade inferior à paga 312.221,01

Serviços não realizados 1.015.685,86

Superfaturamento total 1.327.906,87

Recomendação 5: Que sejam apuradas as responsabilidades, com vistas a recuperação do pa-
gamento indevido decorrente de serviços não executados, no valor de R$ 1.015.685,86, com 
data base em 15/03/2010, nas obras do Terminal Pesqueiro Público de Ilhéus.

Recomendação 6: Que sejam apuradas as responsabilidades sobre o ateste de serviços não 
executados nas obras do Terminal Pesqueiro Público de Ilhéus, no montante de R$ 1.327.906,87.

TPP de Salvador/BA

Foram constatadas ocorrências de sobrepreço e de superfaturamento por sobrepreço em ra-
zão da contratação de serviços com preços acima dos valores de mercado e de serviço atesta-
do e pago em quantidade superior ao efetivamente verificado na inspeção in loco realizada pela 
equipe de auditoria no valor total apurado de R$ 504.914,79, referente a serviços que foram 
pagos, mas não executados pela empresa Multisul Construções e Incorporações Ltda.

Ademais, constatou-se superfaturamento de quantidade no montante de R$ 519.209,61, de-
correntes de serviços não executados ou executados em quantidade menor do que a que foi 
medida e paga. A equipe de auditoria da CGU constatou que alguns dos itens selecionados para 
verificação in loco estavam em desacordo com sua descrição na planilha orçamentária ou em 
relação às duas plantas que compuseram o projeto básico.

Recomendação 7: Que sejam apuradas as responsabilidades com vistas à recuperação do 
superfaturamento decorrente de sobrepreço no valor de 504.346,43, nas obras do Terminal 
Pesqueiro Público de Salvador.

Recomendação 8: Que sejam apuradas as responsabilidades sobre o ateste de serviços em 
desacordo com a descrição no Terminal Pesqueiro Público de Salvador, no montante de R$ 
519.209,61. 

Recomendação 9: Que o Ministério Agricultura, Pecuária e Abastecimento adote providên-
cias visando o levantamento pormenorizado dos serviços efetivamente realizados nas obras do 
Terminal Pesqueiro Público de Salvador, com a finalidade de apurar o custo real da obra, dando 
subsídio às apurações de responsabilidade.
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TPP de Santana/AP

Foram constatadas irregularidades na execução da obra de construção do TPP, referente ao 
Convênio nº 042/2005. Essas irregularidades provocaram pagamentos indevidos estimados em 
R$246.155,03, e consistiram nas seguintes falhas:

•	 Metodologia inadequada no cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas);

•	 Inclusão de despesas com “Administração local da obra” no BDI;

•	 Inclusão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica – IRPJ no BDI;

•	 Manutenção indevida da CPMF como integrante do BDI a partir de janeiro/2008;

•	 Pagamento de serviços não executados; e

•	 Pagamento integral de serviços parcialmente executados.

O detalhamento das irregularidades constatadas na execução da obra do terminal de Santana/
AP se encontra no Relatório nº 201205062, que já foi encaminhado ao MPA por meio do Ofício 
n° 25.891/2013/DRAGR/DR/SFC/CGU-PR.

Recomendação 10: Dessa forma, recomenda-se ao MAPA adotar medidas para apurar o 
valor total do pagamento indevido decorrente das irregularidades identificadas na execução 
da obra do TPP de Santana/AP, providenciando o ressarcimento do valor pago indevidamente.

4.2.5. Houve superestimativa, sobrepreço ou superfaturamento na aquisição 
dos principais equipamentos para o TPP (sistema de climatização, câmaras 

frigoríficas e esteiras de beneficiamento do pescado)?

 Não foi identificada superestimativa, sobrepreço ou superfaturamento na aquisição dos 
equipamentos do terminal de Cabedelo/PB.

Entretanto no TPP de Salvador/BA e no de Ilhéus/BA, constatou-se que a convenente Bahia 
Pesca não adotou um índice de BDI diferenciado, em relação aos serviços de engenharia, nas 
aquisições de equipamentos no TPP de Ilhéus. O valor diferenciado se justifica em razão destes 
últimos implicarem em custos indiretos inferiores – não há incidência de ISS, por exemplo.

A equipe de auditoria da CGU utilizou o BDI paradigma de 19,60%, estabelecido pelo TCU, 
em seu Acórdão 2.369/2011-Plenário, para fornecimento de materiais e equipamentos, en-
quanto o valor do BDI contratado foi de 25%. 

O superfaturamento identificado no TPP de Salvador/BA foi de R$ 86.003,88, enquanto no 
TPP de Ilhéus foi de R$ 83.954,94, referentes ao sobrepreço do respectivo equipamento. 
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TPP de Niterói/RJ

Em análise ao processo nº 00350.001555/2014-11, que se originou a partir de demanda da 
SFPA/RJ tendo como objeto o fornecimento, entrega e instalação de equipamentos para evis-
ceração de pescado para atender o TPP de Niterói/RJ, verificou-se a ausência de justificativas 
técnicas para a aquisição de linha de evisceração de pescado com capacidade mínima de 30.000 
pescados/hora no valor de R$ 2.649.000,00. Além disso, a Unidade não realizou estudos da de-
manda estimada de produção, comprovando que o modelo adquirido atende às necessidades 
de beneficiamento do pescado no TPP de Niterói/RJ com o menor custo.

Adicionalmente, foram identificadas fragilidades no planejamento da contratação como a au-
sência de parecer da área técnica do MPA (SEIF) demonstrando a necessidade e a viabilidade 
das aquisições dos equipamentos antes da realização do procedimento licitatório.

Em relação à pesquisa de preço, verificou-se que houve dificuldade de a Unidade encontrar 
fornecedores no mercado, além de que, em decorrência da especificidade do objeto, não foi 
possível obter preços de referência nos sistemas oficiais. Sendo assim, apenas uma empresa 
encaminhou orçamento (a mesma empresa vencedora do certame).

Assim, foi utilizado para estabelecimento do preço de referência da contratação o valor de R$ 
2.850.000,00, em desacordo com a jurisprudência do TCU, que exige a apresentação de, pelo 
menos, três propostas de fornecedores distintos. Esse fato, contudo, foi alertado pela Consul-
toria Jurídica – Conjur/MPA, que condicionou a continuidade da contratação à realização de 
pesquisa de mercado com pelo menos três orçamentos.

Dessa forma, o Pregão nº 16/2014 foi realizado no dia 14/07/2014, contando com a participa-
ção de 9 (nove) empresas, sendo homologado para a empresa Brusinox Indústria e Comércio 
de Máquinas e Equipamentos Ltda, CNPJ nº 00.939.873/0001-64, no valor de R$ 2.650.000,00.

Em relação à operacionalização dos equipamentos de evisceração instalados no TPP de Niterói 
foi preciso executar obras civis na Unidade. Entretanto, não consta do processo informações 
sobre a execução e custeio dessas despesas no Terminal Pesqueiro, tampouco houve previsão 
da execução dessas obras antes da efetiva entrega e instalação dos equipamentos para a linha 
de evisceração de pescado, ocasionando atraso na instalação dos equipamentos.

Dessa forma, constata-se que não existe cronograma para a entrada em operação dos equi-
pamentos adquiridos, uma vez que a operacionalização do TPP está condicionada a realização 
de obras de dragagem para permitir o acesso das embarcações pesqueiras ao cais, a obtenção 
de licenciamento ambiental, de manifestação favorável do Serviço de Inspeção Federal – SIF e 
obtenção de alvará de funcionamento. Além disso, é necessária a contratação de mão de obra 
especializada para operar os equipamentos. Assim, enquanto não concluída essas etapas, os 
equipamentos devem continuar inoperantes e com a garantia expirada, em que pese os alertas 
emitidos pela CGU para evitar esse risco.
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Recomendação 1: Conforme a atribuição prevista na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 
n° 507, de 24/11/2011, art. 5º, inciso II, alínea b e d, que o Ministério da Pesca e Aquicultura 
elabore metodologia de aceite de projetos básicos de obras de engenharia, seja por execução 
direta ou indireta (convênios), de forma que contemple a análise do BDI incidente sobre o or-
çamento, de forma que se verifique sua diferenciação, nos limites recomendados pelo Tribunal 
de Contas da União, quando houver a previsão de aquisição de materiais ou equipamentos.

Recomendação 2: Apresentar providências e cronograma para a entrada em operação do 
Terminal Pesqueiro Público de Niterói/RJ, acompanhada da documentação que indique as me-
didas efetivamente implementadas.

Recomendação 3: Recomendamos que os processos de contratações de equipamentos desti-
nados aos Terminais Pesqueiros Públicos sejam instruídos com Notas Técnicas da área respon-
sável sobre a viabilidade e necessidade das aquisições.

4.3. Os TPPs estão operando conforme as especificações 
técnicas e sanitárias?

 Os trabalhos realizados evidenciaram que parte dos terminais pesqueiros, apesar de 
inaugurados, não estão em funcionamento e, em adição, não estão em conformidade com as 
especificações técnicas e sanitárias. 

4.3.1. Houve acompanhamento por parte do MPA da execução da obra e da 
aquisição dos equipamentos do TPP?

Foi evidenciado que o MPA não acompanhou tempestivamente a execução dos convênios fir-
mados para implantação dos TPPs de Aracaju/SE, Cabedelo/PB, Camocim/CE, Ilhéus/BA, Sal-
vador/BA e Santana/AP, o que inclui as fases de projeto, obra e instalação do aparelhamento. A 
falta de fiscalização in loco e monitoramento dos ajustes contribuiu para as falhas identificadas. 

Recomendação 1: Implantar rotinas de acompanhamento sistemático da execução de obras 
e serviços contratados pelo MPA ou executados por meio de transferências voluntárias, ela-
borando Planos de Fiscalização para as obras e serviços de fomento à pesca e aquicultura em 
execução com recursos do Ministério.

4.3.2. As obras do TPP estão em conformidade com as especificações do pro-
jeto básico e do Manual de Procedimentos para Implantação de Estabeleci-

mento Industrial de Pescado do MAPA?

TPP de Angra dos Reis/RJ

Os trabalhos da CGU identificaram que houve má execução da estrutura do cais do TPP de An-
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gra dos Reis/RJ caracterizada pelo pequeno cobrimento da armadura, utilização de PVC como 
camisa para execução das estacas, nichos de concretagem, abandono de formas de madeira em 
contato com a estrutura, quebra de estaca inclinada, entre outros problemas. 

Somando-se a isso, a estrutura apesar do pouco tempo de execução já apresentava forte oxi-
dação da armadura e carbonatação, além de cabeços de amarração danificados, conforme re-
gistro fotográfico:
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Cais inacabado – TPP Angra dos Reis/RJ - 30/05/2013.

O controle ineficiente da obra por parte da empresa Catedral Construções não inibe a respon-
sabilização da fiscalização do contratante. Houve um acompanhamento falho por parte da fis-
calização por permitir vários erros de construção, além de permitir a troca do tipo de estaque-
amento que era exigência do memorial descritivo do empreendimento, assim como medições 
em desacordo com o avanço físico da obra, como abordado em outro ponto deste relatório.

Recomendação 1: Apurar responsabilidade pelo acompanhamento deficiente do objeto do 
Contrato no 04/2007.

Recomendação 2: Buscar ressarcimento no valor de R$ 771.198,53 pagos a Catedral Cons-
truções Civis Ltda., CNPJ 77.954.543/0001-72, pela perda do objeto do Contrato no 04/2007, 
no qual a estrutura executada foi condenada.

Recomendação 3: Elabore procedimentos visando o monitoramento, acompanhamento e 
fiscalização de obras públicas dos TPP, com vistas a mitigar a ocorrência de irregularidades e 
possíveis prejuízos ao erário e aos beneficiários finais, incluindo, nestes procedimentos, a veri-
ficação regular dos boletins de medição emitidos pelas empresas contratadas.

TPP de Cabedelo/PB

Os trabalhos identificaram as seguintes irregularidades na execução da obra e incompatibilida-
des entre as especificações do projeto de engenharia e a construção:

1 - A análise do projeto executivo revelou que toda a área do retrocais teria recebido o refor-
ço de estacas granulares com diâmetro de 400,00mm e comprimento de 10,00m. A área do 
retrocais próximo ao talude de contenção teria recebido maior número de estacas, e, desse 
modo, deveria haver maior resistência do solo nessa região.

Todavia, parte da área do retrocais ou retro-área portuária (fotos 1 e 2) está desabando junto 
ao entreposto de pescado. A pavimentação em paralelepípedo está se fragmentando e, con-
forme demonstram as fotos, o processo é contínuo, podendo atingir as demais edificações e 
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toda a área de estacionamento de veículos de passeio e de carga que estão na área do retrocais.

Foto 1. Fragmentação da pavimentação 
em paralelepípedo em área que teria re-
cebido o reforço de estacas granulares, 

em frente à área de expedição do entre-
posto de pescado. Vista para o Norte. 

Foto 2. Fragmentação da pavimentação em 
paralelepípedo em área que teria recebido o 
reforço de estacas granulares. A seta acima 

indica onde seria a saída da expedição de pesca-
do. A seta embaixo indica a área onde deveria 

estar a balança rodoviária, sobre a qual estacio-
naria o caminhão de recepção do pescado.

Segundo consta no boletim de medição nº 18, de janeiro de 2008, (último boletim que consta 
dos autos), foram executados 13.410,00m de estacas granulares. Como não se encontrou a 
memória de cálculo para o dimensionamento do referido item, nem o projeto executivo apre-
sentou as informações suficientes que demonstrem a utilização de 13.410,00 m desse serviço, 
incluindo a razão para todas as estacas medirem 10,00m, conclui-se que a medição carece de 
comprovação documental. O valor empregado na execução de estacas granulares foi de R$ 
399.886,20.

2 - O cais flutuante (fotos 3 e 4), orçado inicialmente em R$ 335.712,73, teve todos os seus 
insumos suprimidos quando dos acréscimos e supressões em virtude das mudanças no projeto 
executivo, tornando sem efeito, portanto, o valor inicial contratado. Todavia, foi disponibilizado 
o valor de R$ 119.000,00 para construção do cais, na planilha de acréscimos e supressões, po-
rém sem especificar os insumos, apontando para a utilização de verba como unidade de medi-
da, o que vem de encontro ao disposto no art. 7°, § 2°, II, da Lei 8.666/1993, o qual dispõe que 
para cada item deverá existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários.

A análise do projeto executivo revelou que o cais flutuante que fora construído diverge quanto 
às dimensões e quantitativos do cais flutuante projetado. Não constam dos autos, a atualização 
do projeto executivo nem o memorial descritivo, referentes ao cais flutuante executado.
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Segundo demonstram as fotos 3 e 4 a seguir, o cais flutuante está com suas estruturas metálicas 
oxidadas e as placas de concreto da base estão destruídas, dado o constante choque entre as 
mesmas, uma vez que a junção entre as peças não suportou o movimento de flutuação das 
placas sobre a água.

No boletim de medição nº 18 (último boletim contido nos autos), consta que foram executados 
R$ 60.800,00 referentes à aquisição de um conjunto de acessórios em aço inox para fixação do 
flutuante e de madeiramento aparelhado, utilizados na execução do cais flutuante.

Foto 3. Vista superior do cais flutuante a partir do cais 
fixo. A junção das placas está quebrada (seta aci-

ma). A área de amarração da placa flutuante contém 
espaço com perfis metálicos oxidados (seta abaixo). 

Foto 4. Resquícios de placas flutuantes, soltas 
uma das outras, expondo placas de concre-
to quebradas e perfis metálicos oxidados.

3 - Antes especificado como gesso liso em alguns ambientes e painel isotérmico em outros, o 
forro do entreposto de pescado foi substituído por forro de PVC em toda a extensão da edi-
ficação, com exceção da sala das fábricas de gelo. As fotos a seguir (fotos 5 e 6) demonstram 
ser inadequado esse tipo de forro, em razão das características da edificação e do entorno. A 
justificativa para a redução de custos na obra não observou as variáveis técnicas que apontariam 
para a inadequabilidade de forro de PVC em área sujeita à pressão de ventos, em espaços que 
exigem total vedação à sujeira e que careçam de preservar a temperatura ambiente para o 
beneficiamento ou armazenamento do pescado.

Não consta do boletim de medição nº 18 (último boletim contido dos autos), o valor cor-
respondente à execução do forro de PVC no entreposto de pescado. Todavia, na planilha de 
readequação orçamentária, na parte referente ao entreposto de pescado, consta o item 0505 
como acréscimo (em substituição ao forro de gesso liso). O item é descrito como forro em 
PVC, com estrutura metálica para sustentação, totalizando 1.800,00m² de material, no valor 
de R$ 78.624,00, que foram gastos com a instalação do referido forro, evidenciado pelas fotos, 
no entreposto de pescado.
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Foto 5. A seta acima destaca o forro de PVC, 
que permite a entrada de sujeira e a saída do 

ar refrigerado, tendo em vista que a junção en-
tre a parede e esse forro não é selada. 

Foto 6. Ambiente onde as placas de forro de PVC 
já foram totalmente destruídas pelo vento.

4 - No projeto executivo da obra consta, para a sala de embalagem (foto 7), a especificação 
de uma escada de dois lances, prevista para ser executada em concreto, e outra escada do 
tipo marinheiro, a qual foi construída em estrutura metálica. Quanto à escada de concreto, a 
vistoria revelou que a mesma não foi construída, tornando difícil o acesso à sala das fábricas 
de gelo, uma vez que a escada do tipo marinheiro está sem o cesto de proteção e, no caso da 
necessidade de manutenção desses equipamentos, além do risco de queda, tornaria penosa a 
subida ou descida de materiais. Nenhuma das escadas consta da planilha orçamentária. Outro 
fato que chamou atenção foi a ausência de acesso ao silo de gelo, o que impede a limpeza ou 
manutenção dos equipamentos nesse ambiente.
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Foto 7. Sala de embalagem. Seta acima aponta 
para o local onde estão os geradores de gelo. No 
meio, escada do tipo marinheiro, sem o cesto de 
proteção. Abaixo, abertura para reservatório de 
gelo específico da sala de embalagem. No local, 
segundo projeto, deveria haver uma escada em 

concreto para acesso aos geradores de gelo. 

Foto 8. Acima, abertura sem escada para a sala 
de geradores. No meio, o retângulo represen-
ta o silo de gelo, sem abertura para manuten-

ção. Abaixo, equipamento soprador de gelo para 
as embarcações, exposto às intempéries.

Considerando que os objetos vistoriados deverão ser urgentemente recuperados ou total-
mente reconstruídos, dado o estado em que se encontram, ficam configuradas a existência de 
prejuízo ao erário e a omissão da Companhia Docas da Paraíba e do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura, por aceitarem modificações de projeto sem o respaldo técnico e sem o registro formal 
dessas modificações nos autos, dificultando, inclusive, a mensuração dessas modificações.

Modificação Prejuízo potencial

Melhoria da resistência do solo da área do retrocais por 
meio de estacas granulares, de argamassa e talude de con-

tenção
R$ 566.168,13

Modificação Prejuízo Efetivo

Alteração do cais flutuante R$ 119.000,00

Substituição de gesso liso e painéis isotérmicos por forro 
de PVC R$ 78.624,00

Total R$ 197.624,00

Recomendação 1: Adotar providências com vistas a obter o ressarcimento do prejuízo de-
corrente da necessidade de correções no solo da área do retrocais, na reconstrução do cais 
flutuante e na instalação de novo forro do estabelecimento, resultantes de falhas na execução 
das obras.
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Recomendação 2: Apurar a responsabilidade pelo recebimento de obra contendo falhas na 
execução do objeto contratado que ensejaram prejuízo à Administração.

Recomendação 3: Também se recomenda ao Ministério diligenciar a convenente para provi-
denciar a imediata reparação e manutenção do Terminal de Cabedelo/PB, visando sua adequa-
da utilização. No caso de insucesso, instaurar Tomada de Contas Especial, tendo em vista o não 
atingimento dos objetivos avençados.

TPP de Natal/RN

No caso do terminal de Natal/RN, a obra de construção encontrava-se paralisada durante o 
trabalho da CGU (2013). A obra foi paralisada unilateralmente em função de atraso no paga-
mento pelo Governo do Estado.

Destaca-se que, além da obra paralisada, durante a auditoria verificou-se que já havia equipa-
mentos adquiridos para o terminal que não estavam instalados e se encontravam sem proteção 
contra deterioração:

Foto 01 - Vista do pátio lateral da obra, 
onde se encontram parte dos equi-

pamentos não instalados.

Foto 02 - Detalhe dos equipamentos não 
instalados (cilindro, condensadores, ser-
pentinas, compressores, canaletas etc.)

Foto 03 - Equipamento não ins-
talado (motor elétrico).

Foto 04 - Detalhe de equipamento em es-
tado de deterioração por oxidação.
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Foto 05 - Unidades condensadoras não instaladas. Foto 06 - Serpentinas e canaleta não instaladas.

TPP de Ilhéus/BA

Em inspeção in loco ao TPP de Ilhéus, a equipe de fiscalização observou deficiências quanto à 
qualidade construtiva da obra. Como o projeto básico não trazia detalhes sobre os elementos 
adiante apontados, as responsabilidades sobre tais falhas também recaem sobre a empresa res-
ponsável pela execução da obra e do projeto executivo, bem como sobre a fiscalização da obra.

I – Utilização de forro em gesso, sob cobertura de telhas cerâmicas.

A equipe de auditoria da CGU avaliou como impróprio o uso de forro de gesso (sobretudo 
o não acartonado) sob cobertura em telhas cerâmicas (do tipo francesa), sem elementos de 
proteção, tais como mantas.

Foram observados diversos pontos de infiltração no forro de gesso do TPP de Ilhéus, que têm 
como causa o deslocamento das telhas cerâmicas, acarretando em pontos de goteiras, que 
danificam o forro.

Compilação de fotos de alguns dos locais com infiltrações decorrentes de aberturas no telhado
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II – Áreas de banho sem delimitação no piso.

Observou-se que os banheiros dos vestiários do TPP de Ilhéus não possuem barreiras físicas 
(rebaixos ou filetes) para contenção da água de banho. Durante o uso, a água invade a área 
externa aos boxes.

Vestiário masculino. Vestiário feminino.

III – Passagem de eletroduto sobre o cais.

Durante o período de inspeção, observou-se a presença de prepostos da Multisul Engenharia 
instalando eletrodutos, para a passagem da fiação que alimenta o cais do TPP de Ilhéus. Esta 
alteração foi justificada pelo fato de que a tubulação foi inicialmente instalada sob a laje do cais, 
local sujeito a inundação da preamar (ponto máximo da maré), o que de fato ocorreu.

Avalia-se que o ideal seria a previsão da instalação dos eletrodutos de forma embutida na laje, 
uma vez que o eletroduto sobre o cais configura uma barreira à livre movimentação de carga, 
muitas vezes feita por carrinhos de transporte.

Figura 9: Execução de eletroduto so-
bre o cais em trecho de passagem.

Eletroduto instalado sobre o cais.
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É também questionável a forma de execução observada quanto à aderência do concreto de 
envelopamento à laje, pois sequer houve escarificação da superfície (ver figura 9). Ressalta-se 
que o obstáculo, similar a um quebra-molas, está sujeito a impactos que acarretam tensões 
transversais, quando passar um carrinho de carga, por exemplo.

IV – Ausência de elementos de ventilação na área de produção.

Constatou-se que as áreas de produção do TPP de Ilhéus, tais como o salão de classificação, o 
beneficiamento, o depósito de caixas, dentre outras, não possuíam quaisquer elementos que 
permitissem a ventilação do ambiente.

As janelas existentes são fixas e estão alinhadas com o forro, a cerca de quatro metros do piso. 
Tampouco há sistema de climatização.

Figura 11: Janelas fixas da área de beneficiamento.

Situação similar foi observada em outros ambientes, igualmente confinados:

•	 lanchonete – agravada pela fachada em vidro e “efeito estufa”;

•	 peixaria – idem e pela irradiação do sol poente;

•	 copa; e

•	 sala de reunião.
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Figura 12: Sala de reunião Figura 13: Peixaria

Foi também verificada a adequação do TPP aos ditames do Manual de Procedimentos para 
Implantação de Estabelecimento Industrial de Pescado do MAPA, especificamente quanto às 
orientações sobre Certo e Errado contidas nas páginas de 55 a 69. Como o Terminal ainda não 
estava em operação, alguns dos itens não foram verificados (itens, sobretudo, relativos às boas 
práticas). Daqueles possíveis, não foram constatadas irregularidades.

Recomendação: Que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento atue junto à con-
venente, a Bahia Pesca, com fins de verificar as medidas corretivas no TPP de Ilhéus sobre:

•	 utilização de forro em gesso, sob cobertura de telhas cerâmicas;

•	 áreas de banho sem delimitação no piso;

•	 passagem de eletroduto sobre o cais; e

•	 ausência de elementos de ventilação na área de produção

Recomendação: Considerando que a União não pode ser penalizada com as falhas construti-
vas apontadas pela equipe da CGU, arcando com os custos adicionais decorrentes de eventuais 
saneamentos de falhas de projeto ou de execução, que as adequações sejam solicitadas da 
contratada e seja apurada a responsabilidade sobre cada situação.

TPP de Salvador/BA

Em inspeção in loco ao TPP de Salvador, a equipe de fiscalização observou deficiências quanto 
à qualidade construtiva da obra. 

Como o projeto básico não trazia detalhes sobre os elementos adiante apontados, as responsa-
bilidades sobre tais falhas também recaem sobre a empresa responsável pela execução da obra 
e do projeto executivo, bem como sobre a fiscalização da obra.
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I – Infiltrações no reservatório superior.

A equipe de auditoria constatou a ocorrência de infiltrações provenientes do reservatório su-
perior do TPP de Salvador.

Evidencia-se também a baixa qualidade das formas utilizadas pelas irregularidades que existem 
na superfície inferior externa do fundo do reservatório.

Infiltrações sob o reservatório do TPP
de Salvador (1)

Infiltrações sob o reservatório do TPP
de Salvador (2)

II – Áreas de banho sem delimitação no piso.

Observou-se que os banheiros dos vestiários do TPP de Salvador não possuem barreiras físicas 
(rebaixos ou filetes) para contenção da água de banho.

Durante o uso, a água invadirá a área externa aos boxes.

Áreas de banho no vestiário feminino
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III – Ausência de proteção mecânica nas junções entre os pisos e espelhos de escada situada na 
área de produção.

Observou-se que alguns locais já estão danificados, apesar do Terminal sequer estar em opera-
ção. A fotografia a seguir foi tirada da escada de acesso ao segundo pavimento, localizada na 
área de produção.

Detalhe de dano na escada de acesso ao 2° pavimento.

IV – Ausência de corrimão ou revestimento de proteção em parede guarda-corpo.

Observou-se que na parede guarda-corpo da escada de acesso ao segundo pavimento, na área 
administrativa, não possui revestimento em seu topo ou um corrimão, estando a pintura já 
deteriorada.

Detalhe da escada principal de acesso ao 2° piso.
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V – Elevado grau de oxidação das bases do guarda-corpo do caís flutuante.

Observou-se que a pintura de proteção utilizada não foi adequada, uma vez que as bases do 
guarda corpo estavam em elevado grau de deterioração, apesar do pouco tempo de inaugura-
ção da obra.

Detalhe do guarda corpo do cais flutuante.

VI – Elevado grau de oxidação das grades das calhas do cais existente.

No cais existente foi observado que as grades das calhas não receberam pintura de proteção 
adequada, apresentando elevado grau de oxidação, apesar do pouco tempo de inauguração da 
obra. Vale salientar que houve a previsão e ocorreu o pagamento de serviços de recuperação 
do porto. O preço estava com a unidade com características de verba (un), o que impediu uma 
avaliação do que deveria ter efetivamente sido executado. Entretanto, não havia indícios de ter 
ocorrido qualquer recuperação no local.

Detalhe de calhas no porto pré-existente.
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Inadequação do TPP de Salvador aos ditames do Manual de Procedimentos para Implantação 
de Estabelecimento Industrial de Pescado do MAPA.

Foi verificada a inadequação do TPP de Salvador aos ditames do Manual de Procedimentos para 
Implantação de Estabelecimento Industrial de Pescado do MAPA. Como o Terminal ainda não 
estava em operação, alguns dos itens não foram de possível verificação (itens relativos às boas 
práticas). Daqueles de possível verificação, foi constatado que:

a) as tubulações não estavam pintadas de acordo com as normas da ABNT; e

Tubulações da fábrica de gelo fora dos padrões. Tubulações sob o reservatório de água,
com tubulações de água para consumo e incêndio.

b) o silo de gelo possui piso plano, não havendo inclinação, conforme prevê o Manual de Pro-
cedimentos do MAPA, que permita o escoamento do gelo sem a necessidade de manuseio 
pelos funcionários. Foi observado que os funcionários entram no silo para, com o auxílio de pás, 
empurrar o gelo ao caracol.

Recorte do Manual de Procedimentos do MAPA.
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Recomendação 4: Que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento atue junto à 
convenente, a Bahia Pesca, com fins de verificar as medidas corretivas no TPP de Salvador sobre:

•	 as infiltrações no reservatório superior;

•	 as áreas de banho sem delimitação no piso;

•	 a ausência de proteção mecânica nas junções entre os pisos e espelhos de escada situ-
ada na área de produção;

•	 a ausência de corrimão ou revestimento de proteção em parede guarda-corpo da es-
cada principal;

•	 o elevado grau de oxidação das bases do guarda-corpo do caís flutuante; e

•	 o elevado grau de oxidação das grades das calhas do cais existente.

Recomendação 5: Considerando que a União não pode ser penalizada com as falhas constru-
tivas apontadas pela equipe da CGU, arcando com os custos adicionais decorrentes de eventu-
ais saneamentos de falhas de projeto ou de execução, que as adequações sejam solicitadas da 
contratada e seja apurada a responsabilidade sobre cada situação.

Recomendação 6: Conforme a atribuição prevista na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 
n° 507, de 24/11/2011, art. 5º, inciso II, alínea b e d, que o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento elabore metodologia de aceite de projetos básicos de obras de engenharia 
nos Terminais Pesqueiros Públicos, seja por execução direta ou indireta (convênios), de forma 
que contemple os ditames do Manual de Procedimentos para Implantação de Estabelecimento 
Industrial de Pescado do MAPA.

Recomendação 7: Que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento atue junto à 
convenente, a Bahia Pesca, com fins de verificar as medidas corretivas no TPP de Salvador, 
para adequação ao Manual de Procedimentos para Implantação de Estabelecimento Industrial 
de Pescado do MAPA:

•	 da pintura das tubulações de acordo com as normas da ABNT;

•	 do piso do silo de gelo, que foi construído plano, não havendo inclinação.

TPP de Santana/AP

A obra foi entregue pela empresa contratada em 07.10.2009. Desde então nunca entrou em 
funcionamento. Saliente-se que além da obra civil, o TPP necessita ser equipado. Parte dos 
equipamentos foi adquirida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA e já estavam sendo 
entregues desde o segundo semestre de 2010. Com exceção da fábrica de gelo, nenhum equi-
pamento foi instalado.
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Quanto aos equipamentos da fábrica de gelo, foram entregues nos dias 27.04.2011, 10.05.2011 
(duas entregas) e no dia 18.05.2011, conforme informações da Superintendência Federal de 
Pesca e Aquicultura no Estado do Amapá – SFPA/AP.  Esses equipamentos foram descarregados 
e deixados do lado de fora do prédio cobertos apenas com lonas plásticas, em razão da neces-
sidade de adaptações na obra para viabilizar a instalação.

Somente em janeiro/2012 foram feitas as adaptações necessárias para a instalação da fábrica de 
gelo. Ademais, a equipe da CGU identificou situações que denotam abandono e falta de manu-
tenção do terminal, a despeito de aspectos que inviabilizavam seu funcionamento, tais como:

•	 Inadequação do abastecimento de água potável;

•	 Danos causados por vendavais nos painéis de vidro da fachada do prédio;

•	 Risco de desabamento do muro de arrimo da área próxima ao TPP;

•	 Equipamentos não instalados, com exceção da fábrica de gelo, porém, em razão do 
problema com a água, sua operação era inviável;

•	 Ocupação do bloco administrativo pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agri-
cultura, Pesca, Turismo e Desenvolvimento Econômico; e

•	 Inexistência de licença ambiental de operação.

Apesar de ter havido um gasto, somente na construção, de R$3.533.812,90, e decorridos mais 
de 3 anos da entrega da obra, o TPP de Santana ainda não entrou em operação e está passando 
por processo de deterioração:

Foto 9 - Parte do forro PVC do blo-
co administrativo (desabado). 

Foto 10 - Área do refeitório molha-
da em razão de goteiras no telhado. 
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Foto 11 - Local das duas bombas centrífugas de 1CV 
furtadas (no lugar foi instalada uma bomba de 2CV). 

Foto 12 - Tanque de resíduos sólidos danificados 
(usado para queimar papéis no final de 2012). 

Recomendação 8: Recomenda-se ao MAPA diligenciar a Prefeitura Municipal de Santana com 
vistas a providenciar a imediata manutenção e funcionamento do TPP e a consequente utiliza-
ção dos materiais e equipamentos em sua finalidade precípua, evitando, inclusive, a obsolescên-
cia e a perda de garantia dos bens. Em caso do insucesso, instaurar Tomada de Contas Especial, 
tendo em vista o não atingimento dos objetivos avençados.

Camocim/CE

Com relação às obras de construção da edificação principal do TTP de Camocim/CE, foram 
identificadas desconformidades com o projeto executivo e com o Manual de Procedimentos 
para Implantação de Estabelecimento Industrial de Pescado SEAP/MAPA, tais como: instalação 
de túnel de congelamento em área destinada à comercialização; cantos vivos nas áreas de be-
neficiamento de pescado; forro inadequado ao tipo de cobertura; piso interno sem o devido 
declive para escoamento de água; deficiência na execução do contra piso das câmaras frias; 
louças e acessórios sanitários em desconformidade com as especificações; acesso a áreas de 
beneficiamento (área crítica) sem o prévio acesso ao gabinete de higienização; e inexistência de 
sinalização das tubulações aparentes.

Quanto às estruturas do cais construído e da cobertura metálica do antigo cais, não consta-
vam, no memorial, informações de especificações técnicas e, com relação ao novo cais, não 
foram disponibilizadas as plantas. Dessa forma, não se pode afirmar que esses itens estavam 
em acordo com as especificações de projeto e do citado Manual. Entretanto, é mister destacar 
a deterioração da estrutura do cais e o alto grau de oxidação da estrutura.

Considerando a situação identificada no terminal, foi recomendado ao Ministério:

•	 Promover estudo técnico visando avaliar o risco das estruturas dos cais (parte nova e 
cobertura metálica) no TPP de Camocim/CE e, se for o caso, adotar medida cautelar de 
suspensão do trânsito de pessoas na área do cais até o saneamento das irregularidades 
apontadas; e 
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•	 Providenciar a elaboração de parecer técnico avaliando as condições de funcionamento 
do túnel de congelamento instalado no TPP de Camocim/CE, principalmente em relação à 
garantia de funcionamento e vida útil dos equipamentos que o compõem e que se encon-
tram em área aberta, bem como o impacto sofrido por estes em vistas das intempéries a 
que estão submetidos.

Quanto à primeira recomendação, o MPA apresentou a manifestação a seguir:

(...)
Em decorrência de inspeção visual recém realizada, não foram identificados elementos 
que indiquem um colapso da estrutura do cais no curto prazo, no período em que se 
recomendam sejam deflagradas no âmbito do MPA as necessárias providências para a 
contratação de serviços de manutenção da estrutura do cais pesqueiro em questão e 
sua efetiva execução. 
(...)
Considera-se que após o início do funcionamento do terminal, segundo o modelo de 
“Gestão compartilhada MPA/Conab”, a manutenção das infraestruturas constituintes 
desse empreendimento venham a ser realizadas em caráter permanente pela futura Uni-
dade Gestora a ser constituída em solução de continuidade para o seu funcionamento.

Tendo em vista que a gestão compartilhada entre MPA/Conab não prosperou, e que, conforme 
verificado no trabalho de auditoria, e confirmado pelos gestores, são necessários serviços de 
reparação e manutenção do cais, reitera-se ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento que adote providências no sentido de sanear as irregularidades apontadas referentes 
à deterioração verificada na estrutura do terminal e à acentuada oxidação do cais construído.

No que tange à segunda recomendação, o MPA informou que “faz-se necessário esclarecer que 
o túnel de congelamento encontra-se instalado em ambiente protegido (indoor), ao contrário das 
informações constantes do Relatório de Auditoria. Na verdade, os equipamentos ora instalados em 
área aberta (outdoor) correspondem tão somente ao sistema de condensação, o qual deve ser ins-
talado em área aberta. ” 

O Relatório de Auditoria citado pelo gestor traz a informação de que o túnel de congelamento 
foi adquirido sem previsão de local para instalação, conforme análise do projeto de arquitetura, 
e foi colocado dentro da área destinada à comercialização. O relatório não informa que o túnel 
foi instalado em área desprotegida, mas, sim, em ambiente inadequado, com alguns itens insta-
lados na parte externa do terminal.

O item do túnel de congelamento que foi colocado na parte externa do terminal, que, segundo 
o gestor, é o sistema de condensação, possuía partes em situação de oxidação, conforme as 
imagens a seguir:
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Instalação exposta Instalação exposta

Marcador do nível do gás Oxidação dos equipamentos.

Recomendação 9: Ante o exposto, reitera-se ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento que apresente relatório técnico informando a situação atual das condições de fun-
cionamento do túnel de congelamento instalado no TPP de Camocim/CE, principalmente em 
relação à garantia de funcionamento e vida útil dos equipamentos que o compõem e que se 
encontram em área aberta, bem como o impacto sofrido por estes em vistas das intempéries 
a que estão submetidos. 

Ainda com relação à situação identificada no terminal de Camocim/CE, foi recomendado ao 
MPA apurar responsabilidade pelos seguintes fatos:

•	 Desconformidade da obra com o projeto básico e com o Manual de Procedimentos 
para Implantação de Estabelecimento Industrial de Pescado SEAP/MAPA;

•	 Deficiências na fiscalização durante a construção do terminal;

•	 Falta de manutenção predial do TPP

Quanto às desconformidades da obra com o projeto básico e com o Manual de Procedimentos 
para Implantação de Estabelecimento Industrial de Pescado, o MPA informou que encaminhou 
os questionamentos da CGU à empresa responsável pela obra do terminal (Multisul Constru-
ções e Incorporações LTDA), e considerando que as justificativas apresentadas pela empresa 
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“Multisul” foram parciais, a Seif/MPA encaminhou o novo expediente para que aquela empre-
sa apresentasse esclarecimentos específicos em relação às modificações ocorridas quando da 
execução do cais, notadamente, as atualizações do Projeto Executivo com seus respectivos 
elementos constituintes: 

•	 Memorial Descritivo contendo as especificações técnicas dos serviços de engenharia 
propostos bem como o quadro de esforços e demais carregamentos considerados; 

•	 Plantas baixas de arquitetura, do projeto estrutural, e complementares; 

•	 Planilha de quantitativos e custos; e

•	 Anotação de Responsabilidade Técnica do novo projeto. 

Até o presente momento, o MAPA não apresentou novos esclarecimentos para as falhas iden-
tificadas, e não demonstrou o atendimento à recomendação da CGU.

Com relação à falta de manutenção predial do TPP, o Ministério da Pesca e Aquicultura infor-
mou que o “TPP de Camocim/CE foi incluído no Termo de Cooperação pactuado entre o MPA 
e a Conab para gestão compartilhada dos Terminais Pesqueiros Públicos. O respectivo Plano 
Básico Operacional já se encontra concluído e ora aguarda sua devida formalização mediante 
publicação no D.O.U. pelo MPA. 

Cumprida tal providência, o início da gestão do TPP, segundo esta nova sistemática, permitirá 
a contratação da sua manutenção, em caráter permanente, das infraestruturas já edificadas, e 
a realização em caráter rotineiro dos reparos que venham a ser considerados necessários, pela 
nova unidade gestora do empreendimento.

A recente contratação de uma equipe de mão-de-obra operacional, a indicação pelo MPA 
de um Coordenador Técnico-Operacional para o Terminal, assim como o início próximo do 
funcionamento da infraestrutura sob um novo modelo de gestão permitirão atender, no curto 
prazo, as recomendações da CGU referentes à manutenção predial do empreendimento.”

Conforme relatado previamente, o Termo de Cooperação entre o MPA e a Conab não prospe-
rou, e não há TPP sob gestão da Companhia. Ademais, não foram informadas as providências 
adotadas para recuperação do cais e das demais estruturas comprometidas pela falta de manu-
tenção do terminal. 

Por fim, não foram informadas as medidas adotadas para apuração de responsabilidade pela 
falta de manutenção do TPP, identificada durante o trabalho da CGU.

Recomendação 6: Tendo em vista o não atendimento da recomendação da CGU, reitera-se 
a apuração de responsabilidades quanto aos seguintes fatos:

•	 Desconformidade da obra com o projeto básico e com o Manual de Procedimentos 
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para Implantação de Estabelecimento Industrial de Pescado SEAP/MAPA;

•	 Deficiências na fiscalização durante a construção do terminal;

•	 Falta de manutenção predial do TPP.

4.3.3. Os equipamentos do TPP estão em conformidade com as especificações 
do termo de referência?

A conformidade dos equipamentos adquiridos com as especificações dos termos de referência 
foi analisada nos terminais de Belém/PA, Cabedelo/PB e Camocim/CE.

Belém/PA

Foi requisitada, para análise, documentação referente à aquisição de mobiliários e equipamen-
tos destinados ao funcionamento do Terminal Pesqueiro Público de Belém/PA. 

Em 4 de setembro de 2014, a Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e Aquicultura 
encaminhou, por intermédio do Ofício nº 176/2014 – SEIF/MPA, o Memorando nº 110/2014 
– Coinf/Dilog/Seif/MPA, assinado pelo Coordenador-Geral de Infraestrutura, conforme trans-
crito a seguir: 

Ainda não foi formalizado processo administrativo com a finalidade de realizar a aqui-
sição e instalação de equipamentos e mobiliários para o Terminal Pesqueiro Público de 
Belém (TPP de Belém). A inexistência, nesta data de processo administrativo formaliza-
do com essa finalidade se justifica pelos seguintes motivos:

a) As obras civis das instalações que compõem o TPP de Belém ainda não se encontram 
concluídas. Dessa forma, entendemos que aquisição de equipamentos e mobiliário para 
o referido TPP sem que tais instalações estivessem concluídas seria considerada intem-
pestiva vez que tais equipamentos e mobiliário ficariam em processo de guarda e manu-
tenção, com desperdício de recursos públicos e possível perda de garantia do fabricante: 

b) Considerando o cronograma de execução das obras civis, iniciaremos a confecção do 
Termo de Referência para subsidiar a elaboração de processo licitatório para a aquisição 
e instalação de tais equipamentos e mobiliários para o TPP de Belém tão logo estas 
obras civis se encontrem em sua etapa final de execução. Tal decisão se fundamenta, 
ainda, na necessidade de garantir o processo de equipagem dessas infraestruturas e 
respectivos testes de funcionamento tempestivamente, em interstício de tempo con-
dizente com a efetiva entrada em operação da citada infraestrutura, de modo a evitar 
perda de garantia destes e gasto de recursos públicos com sua manutenção e guarda.

Merece informar que a projetista contratada para elaborar o projeto executivo de implantação 
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da obra do terminal pesqueiro realizou o levantamento dos equipamentos necessários com a 
elaboração da planta de layout de equipamentos e do caderno de especificação técnica, con-
tendo os detalhamentos do Sistema de raspagem e transporte de gelo automatizado, dos equi-
pamentos para recepção e processamento de pescados e dos equipamentos para despacho do 
pescado.

Diante do exposto, a Unidade Gestora deve adotar medidas com vistas a certificar-se da atua-
lidade do projeto, tendo em vista o tempo transcorrido, e dar celeridade ao processo de aqui-
sição de mobiliários e equipamentos destinados ao Terminal Pesqueiro Público de Belém/PA.

Cabedelo/PB

Os equipamentos para aparelhamento do TPP de Cabedelo/PB foram adquiridos em conformi-
dade com as especificações do termo de referência, assim como em atendimento aos requisi-
tos mínimos do projeto básico e dos ambientes e sistemas descritos na planta-baixa.

Camocim/CE

Foram verificadas as seguintes desconformidades referentes aos equipamentos do terminal: 
instalações do túnel de congelamento executadas de forma improvisada; motores do túnel de 
congelamento em local completamente exposto à maresia, ao sol e a outras intempéries, o que 
tem causado acelerado estado de oxidação e deterioração do mesmo; gabinete de higienização 
com lavatórios enferrujados e sem pedal de acionamento; portas das câmaras frias e de acesso 
às docas fora das especificações; portas das câmaras frias sem soleira de aço inox; e monoblo-
cos plásticos vazados (indicados para frutas e verduras, não para pescados).

Ante o exposto, além da recomendação de adequação das condições verificadas no terminal de 
Camocim/CE, já tratadas previamente neste Relatório, foi recomendado também ao Ministério 
estabelecer cronograma de acompanhamento in loco de cada uma das obras de construção/
reforma e recebimento dos terminais em implantação no país. 

O MPA apresentou o citado cronograma, restando pendente a demonstração de que as obras 
foram devidamente acompanhadas pelo Ministério, por meio da apresentação dos relatórios 
de fiscalização confeccionados.

4.3.4. O TPP atende aos requisitos da inspeção sanitária para operação?

 Dos onze terminais cujos requisitos da inspeção sanitária foram avaliados, em nove foi 
identificada ausência de inspeção sanitária ou falta de atendimento das condicionantes impostas 
pelo órgão responsável. 
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TPP de Ilhéus/BA

Verificou-se, por meio da análise documental, que o Terminal Pesqueiro Público de Ilhéus aten-
deu às normas de inspeção sanitária, referente à etapa do terreno, construção e licenciamento 
ambiental, conforme detalhado adiante:

•	 Terreno: ocupa a área do antigo porto de Ilhéus, que pertencia à Companhia de Docas 
do Estado da Bahia - CODEBA, que foi cedida, sem ônus;

•	 Licenciamento Ambiental: foi atendido, preliminarmente, através da Manifestação Pré-
via PT 0847/2008-1670 e da CT ATEND Nº 02049/2009;

•	 Capitania dos Portos: o Projeto de Implantação do TPP foi aprovado pela Capitania dos 
Portos de Ilhéus, da Marinha do Brasil, através do Ofício s/nº /DeIlhéus-MB, de 12/08/2009;

•	 Alvará de Construção: Alvará de Construção nº 00139/010, emitido pela Prefeitura 
Municipal de Ilhéus.

TPP de Cabedelo/PB

Conforme o item 2.5 deste Relatório, o Laudo de Inspeção do Serviço de Inspeção de Produtos 
Agropecuários - SIF da SFA-PB/MAPA, de 04.02.2010, aponta uma série de pendências para a 
concessão do SIF. O trabalho da CGU no terminal, realizado em janeiro de 2013, constatou que 
as correções não foram realizadas.

TPP de Santana/AP

Em que pese a inauguração em 28.12.2012, o terminal não possui o selo do SIF para operação, 
não tendo sido identificada pela equipe de auditoria da CGU a realização de inspeção pelo 
órgão responsável. 

TPP de Santos/SP

A licença para a produção de gelo do TPP de Santos, emitida pela CETESB (Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo da Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São 
Paulo), está vencida desde o dia 14 de abril de 2012. 

O coordenador do TPP informou que o pedido de renovação foi encaminhado à CETESB a 
qual, no entanto, entendeu ser o pedido referente à renovação da licença de operação integral 
do TPP de Santos e não apenas às instalações da fábrica de gelo, causando o atraso na emissão 
da licença. As tratativas para a renovação da licença foram reiniciadas.
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TPP de Cananéia/SP

O terminal de Cananeia/SP, em que pese estar em funcionamento, não atende às especificações 
sanitárias.

Entre março e maio de 2007, o TPP de Cananeia/SP foi objeto de procedimento de Supervisão 
Industrial, Sanitária e Tecnológica dos Estabelecimentos de Pescados e Derivados, conduzido 
pelo Serviço de Inspeção de Pescados e Derivados da Superintendência Federal de Agricultura 
no Estado de São Paulo.

O parecer da equipe supervisora do Serviço de Inspeção de Pescados e Derivados atribuiu ao 
TPP de Cananéia um índice de desempenho de 14,81% e relacionou as seguintes providências 
a serem adotadas pela administração do terminal para a adequação das condições sanitárias:

•	 abastecer o cais (trapiche) de pontos de água potável devidamente clorada;

•	 prover o cais de equipamentos de lavagem de pescado;

•	 colocar estrados plásticos sobre o piso;

•	 o pessoal deverá estar devidamente uniformizado (calça, jaleco, gorro, luvas, protetor 
de avental etc);

•	 delimitar as áreas de atividades com a área de circulação de pessoal;

•	 evitar a presença de pássaros (pombos) e outros animais;

•	 adequar a câmara de espera;

•	 providenciar a reforma e adaptação dos vestiários e sanitários;

•	 reformar, adequar e mobiliar adequadamente a sede da I.F.;

•	 adequar o setor de expedição de pescado e isolar as demais áreas;

•	 providenciar equipamento e local para lavagem e guarda de caixas plásticas; e

•	 instalar adequadamente o gabinete de higienização e providenciar lavador de botas.

O parecer da equipe supervisora do Serviço de Inspeção de Pescados e Derivados é de 22 de 
maio de 2007 e, conforme a informação do gestor do TPP de Cananéia à equipe de fiscalização 
da CGU, apenas o provimento de pontos de água potável devidamente clorada foram provi-
denciados, sendo que os demais itens continuam pendentes até o momento.

TPP de Laguna/SC

Os processos que envolvem as atividades de manipulação do pescado no TPP de Laguna estão 
sob o regime do Serviço de Inspeção Federal – SIF, registro nº 2109. Para o atendimento à 
Portaria nº 46, de 10/02/98, do Ministério da Agricultura foi instituído o Sistema de Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle-APPCC a serem monitorados no decorrer do fluxo de 
processo por tipo de pescado, da recepção a correspondente expedição.
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Camocim/CE

Os trabalhos da CGU verificaram que o TPP não possuía certificação pelo Serviço de Inspeção 
Federal. Em vista disso, não havia autorização para a execução de algumas atividades previstas, 
tais como beneficiamento e comercialização de pescados.

Com relação ao pedido da Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Ceará de re-
gistro para instalação do Selo de Inspeção Federal – SIF, obteve-se, junto à Superintendência 
Federal de Agricultura no Ceará – SFA/CE, documento informando da necessidade de ajustes, 
de ordem documental e técnico, no TPP.

Desse modo, foi recomendado ao MPA apresentar diagnóstico da concessão das autorizações 
preliminares do Serviço de Inspeção Federal, bem como do selo do SIF quando da operação 
do terminal. 

O Ministério informou que já iniciou a certificação do Terminal junto ao Serviço de Inspeção 
Federal (SIF/MAPA), nos termos do processo administrativo n.º 21014.00854/2012-59. Em 
resposta ao posicionamento do MPA para continuidade dessa certificação, exarado no Ofício 
n.º 028/2012 – Seif/MPA, de 07/03/2012 - Anexo 10, a Superintendência Federal de Agricultura 
no Ceará (SFA/CE) apresentou cópia do Ofício n.º 1300 do Serviço de Inspeção e Saúde Ani-
mal, da Divisão de Defesa Agropecuária, o qual sintetiza o diagnóstico das pendências a serem 
solucionadas para registro do TPP Camocim junto ao Serviço de Inspeção e Saúde Animal 
(SISA) da SFA/CE (Anexo 11).

Em que pesem as ações do MPA para obter a certificação do TPP junto Serviço de Inspeção 
Federal, não é possível estabelecer com precisão a priori, no atual estágio do processo, o pra-
zo exato para resolução das pendências elencadas pela SFA/CE. Assim que este prazo estiver 
estabelecido, ele será prontamente informado à CGU/PR

A manifestação do Ministério vai ao encontro da recomendação da CGU, tendo em vista a ne-
cessidade de realização de efetivo diagnóstico das providências necessárias para atendimentos 
das pendências apresentadas pelo Serviço Federal de Saúde Animal. Desse modo, reitera-se a 
recomendação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Vitória/ES

No âmbito do Terminal de Vitória/ES, foi constatada situação de evidente ausência de controle 
sanitário nas instalações, trazendo risco de contaminação do pescado e prejuízos à saúde do 
consumidor. 

Desse modo, foi recomendado ao MAPA a adoção de providências imediatas para solucionar 
as irregularidades identificadas.
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O MPA apresentou a seguinte manifestação:

“Tendo em vista a ocorrência de não-conformidades na execução do Contrato de Ar-
rendamento Oneroso para exploração e administração do TPP Vitória (Contrato n.º 
5/2006), o MPA rescindiu unilateralmente o respectivo instrumento conforme distrato 
publicado no Diário Oficial da União em 07/04/2011. O atual Arrendatário recusou-se 
a desocupar as instalações, o que terminou por fundamentar um processo de reintegra-
ção de posse do Terminal, movido pela representação estadual da Advocacia-Geral da 
União. O processo está sob análise da Justiça Federal do Espírito Santo, sob o número 
0005779-87.2011.4.02.5001, e ainda não há até o presente momento uma decisão 
final sobre a matéria”.

Ante o exposto, as providências adotadas pelo MAPA referem-se à solução do litígio envol-
vendo a gestão do terminal, não tendo sido apresentadas medidas concretas para solução das 
falhas de controle sanitário identificadas.

TPP de Niterói/RJ

No TPP de Niterói/RJ não foram cumpridos pelo MAPA os requisitos iniciais necessários ao 
início das atividades típicas do empreendimento. Assim, não foram apresentados informações 
e documentos, emitidos pelo Serviço de Inspeção Federal - SIF ou por órgão estadual ou mu-
nicipal competente, referentes à aprovação do terreno onde foi construído o TPP, bem como 
o selo emitido pelo SIF ou pelo órgão local competente de acordo com a legislação sanitária na 
qual se enquadra o TPP já construído. 

As aprovações ambientais mencionadas visam assegurar as condições ambientais e sanitárias 
adequadas ao Terminal e são requisitos obrigatórios para sua operação.

Adicionalmente, verificou-se que elaboração do Projeto Executivo Final para adequação das 
instalações e infraestruturas existentes encontrava-se em fase final de elaboração no âmbito da 
Coordenação-Geral de Infraestrutura – Coinf/Dilog/Seif do extinto MPA.

Recomendação 1: Adotar medidas com vistas a corrigir as desconformidades nos TPPs de 
Cabedelo/PB, Cananeia/SP e Camocim/CE, apontadas pelas respectivas autoridades de inspe-
ção sanitária.

Recomendação 2: Providenciar, junto à autoridade competente, inspeção sanitária no termi-
nal de Santana/AP, de modo a conferir ao TPP os requisitos necessários para posterior emissão 
do Selo de Inspeção pela autoridade sanitária.
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4.4. A Ação tem auxiliado na ampliação e 
desenvolvimento da atividade pesqueira na região?

 Quanto à efetividade dos terminais pesqueiros, foi verificado que nenhum terminal 
fiscalizado pela CGU atende adequadamente os pescadores artesanais; ademais, somente os 
terminais de Laguna/SC, Cananéia/SP, Camocim/CE, Santos/SP e Vitória/ES fornecem serviços 
necessários à pesca industrial.

4.4.1. Os TPPs atendem às necessidades dos pescadores da região? 

TPP de Cabedelo/PB

O TPP, apesar de inaugurado em 15.09.2010, está sem utilização desde a sua inauguração, fato 
que, somado aos defeitos construtivos previamente apontados e à falta de manutenção das 
instalações, vem contribuindo para a deterioração das instalações físicas e dos equipamentos 
do TPP de Cabedelo/PB. Somados os valores do projeto, obra e equipamentos, chega-se ao 
montante de R$12.844.201,19. 

Dessa forma, o TPP não atende às necessidades dos pescadores da região, que permanecem 
sem a disponibilização de serviços como o beneficiamento de peixes pequenos e o fornecimen-
to de gelo, de aguada e de energia elétrica para embarcações de pesca.

Destaca-se que foi publicado no DOU, em 11/12/2013, extrato do Termo de Cooperação para 
Descentralização de crédito nº 27/2013, celebrado entre o MPA e o Ministério da Defesa, no 
total de R$ 3.435.296,05, para execução da reforma e adequação do terminal de Cabedelo/PB. 
O citado Termo possui vigência até 09/12/2014.

TPP de Santana/AP

Tendo em vista que o terminal já foi inaugurado, todavia está sem uso e sem manutenção devi-
da, o TPP não vem atendendo aos pescadores da região. 

As embarcações ainda necessitam de instalações compatíveis para o descarregamento, pro-
cessamento e reabastecimento do pescado. Além disso, o TPP não está contribuindo para 
o incremento da atividade econômica e a consequente geração de emprego e renda para a 
população local.

TPP de Santos/SP

De acordo com o trabalho desenvolvido pela equipe da CGU, as atividades desenvolvidas no 
terminal são:
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•	 descarga, transporte, manuseio, classificação e pesagem de pescado;

•	 fabricação e armazenagem de gelo;

•	 comercialização de energia elétrica, combustível, água e gelo para o abastecimento de 
embarcações pesqueiras.

O Terminal não dispõe de estrutura física de armazenagem, seja câmara fria suja (espera) ou 
limpa, e não é utilizado pelos pescadores industriais para beneficiamento ou comercialização 
de pescado. 

Das instalações existentes, a única efetivamente utilizada pelos pescadores artesanais é o tra-
piche flutuante, para abastecimento de gelo, pois não haveria necessidade de energia elétrica 
pelos pescadores artesanais e o combustível comercializado no terminal é considerado caro, 
de acordo com o Presidente da Colônia de Pesca Floriano Peixoto, localizada no município de 
Guarujá/SP.

TPP de Cananéia/SP

Os trabalhos da CGU verificaram que não há responsável, designado formalmente, pela gestão 
do terminal. O TPP funciona de modo precário e informal, gerido pelo preposto da empresa 
que anteriormente coordenava as atividades do terminal. 

Foi verificado, por meio de inspeção in loco, que as atividades desenvolvidas no terminal são:

•	 Produtos comercializados no terminal: gelo em escamas; energia elétrica e água.

•	 Serviços prestados com mão de obra da administradora do terminal: descarga do pescado.

•	 Instalações físicas oferecidas pelo TPP Cananéia: instalação para acostagem, descargas 
rápidas, reparo e estacionamento controlado, instalação para beneficiamento – lavagem, 
seleção e pesagem, instalação para lavagem de caixas, instalação para reparos superior a um 
dia; instalação para estacionamento de caminhões, utilitários ou carros de passeio. 

Destaca-se que os serviços de descarga, lavagem, seleção, pesagem e expedição do pescado 
são executados pela própria mão de obra dos armadores. Portanto, não é um serviço prestado 
pelo pessoal do terminal. Além disso, constatou-se a inexistência de instalações e equipamen-
tos adequados para lavagem, seleção e pesagem do pescado. Todo o processo é realizado no 
próprio píer, em local exposto ao sol.

Dentre os serviços e produtos oferecidos pelo TPP de Cananéia, os pescadores artesanais uti-
lizam o gelo, sendo que os pescadores industriais fazem uso de todos os serviços e produtos.

O Terminal não dispõe de estrutura física de armazenagem em operação, seja câmara fria suja 
(espera) ou limpa, e não é utilizado pelos pescadores industriais para beneficiamento ou co-
mercialização de pescado.
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Em função da idade das instalações do prédio e da falta de investimentos em manutenção, o 
sistema hidráulico está comprometido e não permite a utilização dos banheiros. Somente a 
rede de água tratada que abastece as embarcações é mantida em funcionamento.

TPP de Laguna/SC

O terminal de Laguna/SC está sob gestão da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CO-
DESP. As atividades desenvolvidas no TPP estão voltadas exclusivamente para a pesca industrial 
e se enquadram nas relacionadas no Artigo 6º do Decreto nº 5.231, de 06/10/04, como segue:

•	 Atividades de descarga, manuseio/lavagem, classificação, pesagem e expedição do pes-
cado – Tais atividades são realizadas nas 4 salas de recepção de pescados, equipadas com 3 
cilindros e 4 esteiras de transporte e lavagem de pescados e derivados. Referidos serviços 
são realizados por meio de cooperativas e do SINTAC – Sindicato dos Portuários de Lagu-
na/SC.

•	 Fabricação e comercialização de gelo escama, com capacidade de produção de 200 
toneladas/dia;

•	 Comercialização de óleo diesel marítimo e peças para os barcos, por meio de empresa 
terceirizada;

•	 Água - O TPP de Laguna está operando com a Eta (Estação de Tratamento da Água) que 
abastece 80% dos setores do Terminal. Esta água tratada se origina dos lençóis freáticos, 
gerando uma economia com a utilização da rede pública;

•	 Fornecimento de energia elétrica em alta tensão de 13,2 KV, com tomadas ao longo do 
cais;

•	 Reparos e manutenção de embarcações pesqueiras – instalações para reparos com du-
ração superior a 1 dia;

•	 Subprodutos – destinam-se à indústria de rações.

TPP de Porto Velho/RO

As atividades do terminal de Porto Velho/RO encontram-se paralisadas desde o início de 2007, 
embora tenha funcionado por um período de três meses em 2009. 

O trabalho da CGU identificou que são duas as principais razões para a ausência de atividades 
do TPP.

Uma delas consiste na dívida que o estabelecimento possui junto à empresa fornecedora de 
energia elétrica, a Centrais Elétrica de Rondônia (CERON). Esta dívida teria sido contraída em 
período anterior a 2007 e, devido ao não pagamento do consumo, o fornecimento de energia 
foi interrompido. De acordo com documento emitido pelo Governo do Estado de Rondônia ao 
MPA em agosto de 2013, a dívida atual é de mais de dois milhões de reais.



83

A outra razão refere-se à ocupação de parte das instalações do TPP pela Colônia de Pesca-
dores Z-1 Tenente Santana, que alega que o terminal foi indevidamente edificado em terreno 
destinado às atividades dessa associação. De acordo com Parecer Jurídico da Conjur-MPA, 
existe “dúvida quanto a real localização da área destinada à Colônia Z-1 Tenente Santana, o que 
poderá ser facilmente dirimida pela GRPU/RO (Gerência Regional do Patrimônio da União no 
estado de Rondônia)”. 

Dessa forma, em Ofício de maio de 2013 emitido pela SFPA à Superintendência de Patrimônio 
da União em Rondônia – SPU/RO são solicitadas providências quanto à entrega e desocupação 
do imóvel, tendo em vista a sua ocupação irregular pela Colônia de Pescadores. Todavia, não 
é comprovada a realização de diligência junto à GRPU/RO para dirimir a questão referente à 
área que havia sido destinada à colônia de pescadores, conforme proposta contida no Parecer 
Jurídico da Conjur-MPA.

Na fiscalização realizada no terminal pela CGU, foram verificadas as seguintes situações que 
indicam abandono do terminal:

•	 Fábrica de gelo sem uso e abandonada;

•	 Reservatório de água em visível deterioração; e

•	 Equipamentos de pesca e destinados à lavagem e beneficiamento do pescado abandonados.

Ressalta-se que o terminal de Porto Velho foi objeto de reforma com recursos da então SEAP/
PR, por meio do convênio nº 533518 celebrado em 2005 com a Prefeitura de Porto Velho. O 
repasse federal no citado ajuste foi de R$ 474.632,82. Ante o exposto, conclui-se que o TPP 
de Porto Velho não vem atendendo seus objetivos e os benefícios sociais para as comunidades 
pesqueiras para que se destina.

Camocim/CE

O TPP de Camocim/CE, também não atende às necessidades dos pescadores da região, pois 
apenas os grandes barcos utilizam-se do terminal. Com relação aos pescadores artesanais, 
constatou-se que a não-utilização decorre principalmente dos seguintes fatores:

•	 Existência de um “círculo vicioso”, em que “atravessadores” (comerciantes, não pes-
cadores, que compram a produção para vender em grandes centros) “financiam” a pesca 
dos pequenos, fornecendo gelo em barra, iscas, provisões, água e outros suprimentos ne-
cessários à pescaria. Em contrapartida, os pescadores comprometem-se a vender toda a 
produção ao atravessador. Como possuem uma produção baixa, não sobra produto para 
armazenar e/ou para comercializar com outro tipo de comprador, tornando desinteressan-
te levar o barco até o TPP;

•	 Os pequenos pescadores, pelo pouco alcance de suas embarcações, pescam apenas 
próximo à costa, e como no local há escassez de peixes considerados de primeira qualidade 
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(pargo, cavala, arabaiana etc.), o produto de sua pescaria é predominantemente de peixes 
de segunda (dentre eles a sardinha), os quais possuem baixo valor de mercado, não com-
pensando adotar a opção de armazenar o peixe para vender em época de melhor preço, à 
exceção da sardinha que possui uma oscilação de preço muito grande num curto intervalo 
de tempo;

•	 O píer novo foi construído na mesma altura do anterior, quando deveria ser flutuante, 
para que os barcos menores pudessem atracar com qualquer maré. Da forma como está, 
só é viável aos barcos menores atracarem na maré cheia, haja vista que a altura do barco 
para o píer dificulta o desembarque dos produtos. No caso desse píer, a situação se agrava, 
porque as pequenas embarcações são movidas à vela, dificultando as manobras, e o tipo 
de sustentação do píer acaba colocando em risco esses pequenos barcos, na medida em 
que a maré pode empurrá-los para baixo do mesmo. Na praia, local onde hoje ficam os 
pequenos/médios barcos, as canoas podem zarpar e atracar em qualquer hora do dia, e 
como a maré muda diariamente, não se pode garantir que a hora que o pescador encerrar 
a pescaria será uma boa hora para atracar o barco no TPP e, por não possuírem câmara de 
resfriamento, não podem esperar por muito tempo;

•	 O TPP também não tem condições de atender à demanda de pequenas embarcações, 
pois são centenas de barcos que se avolumam na orla de Camocim; e

•	 Os pequenos barcos utilizam apenas gelo em barra, em razão de não possuírem câmara 
de armazenamento. Como o TPP só produz gelo em escamas, não há interesse dos artesa-
nais em adquirir esse produto do Terminal.

Outro fato verificado foi a previsão, no projeto, de uma área de beneficiamento de camarão, 
sendo que não há produção de camarão na região. Esse fato demonstra fragilidade nos estudos 
preliminares anteriores ao projeto básico, haja vista que não havia demanda por esse tipo de 
serviço, conforme informações obtidas junto aos pescadores, presidente do sindicato dos pes-
cadores e administrador do TPP.

Ilhéus/BA

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) celebrou o Convênio n° 068/2009, em 30/12/2009, 
com a Bahia Pesca S.A., empresa pública vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Re-
forma Agrária do Estado da Bahia, tendo como objeto a implantação do Terminal Pesqueiro 
Público de Ilhéus. Tal Convênio foi registrado no SICONV sob o n° 726156.

Em inspeção realizada pela equipe de fiscalização da CGU, observou-se que o TPP de Ilhéus 
estava com suas obras de construção concluídas, considerando que foi paga a última medição 
da obra, em 31/10/2012, e houve solenidade de inauguração do TPP de Ilhéus, em 29/11/2012, 
inclusive com a presença do então Ministro da Pesca e Aquicultura e do Governador do Estado 
da Bahia, dentre outros.

Ressalta-se que o Termo de Recebimento Definitivo de Obra ainda não havia sido emitido até a 



85

data da inspeção in loco desta equipe. O TPP  estava sob a gestão da Bahia Pesca.

Foi constatado que o TPP ainda não estava em operação, sobretudo devido a indefinições 
quanto ao modelo de gestão. Entretanto, alguns dos serviços previstos no projeto já estavam 
funcionando, embora precariamente. Foi observada a utilização de alguns espaços pela admi-
nistração da Bahia Pesca, o fornecimento de gelo e o atracamento de algumas embarcações no 
cais.

Uma vez que o TPP ainda não estava em operação regular, a verificação quanto à existência 
de atividades estranhas àquelas previstas no art. 6°, do Decreto n° 5231, de 06/10/2004, que 
dispõe sobre os princípios a serem observados pela administração pública federal na criação, 
organização e exploração de Terminais Pesqueiros Públicos, restou prejudicada.

Vitória/ES

O TPP de Vitória/ES funciona de modo precário, atendendo, exclusivamente, a pescadores 
profissionais industriais. O Terminal oferece aos seus usuários apenas insumos (gelo, água po-
tável para embarcações, energia elétrica e diesel), um cais improvisado de pequena extensão 
(em madeira e estrutura metálica), balanças para pesagem do pescado e estacionamento para 
os veículos que realizam a expedição da carga. O TPP não dispõe de instalações para reparo de 
embarcações, higienização de caixas, lavagem, seleção e comercialização do pescado, além de 
não oferecer nenhuma modalidade de mão-de-obra.

Embora a localização do TPP seja favorável à atividade pesqueira da região, os pescadores pro-
fissionais artesanais não o utilizam, seja pela falta de acesso das pequenas embarcações ao cais 
de elevada altura, seja pela falta de incentivo relativamente aos preços dos insumos comercia-
lizados, que não se diferenciam dos valores cobrados por estabelecimentos fora do Terminal.

Considerando as situações identificadas nos terminais de Camocim/CE e Vitória/ES, foi reco-
mendado ao MPA buscar alternativas junto aos setores da pesca local, especialmente os pes-
cadores profissionais da pesca artesanal, com vistas à adequação da estrutura dos terminais, 
visando a tornar efetiva a utilização dos terminais pelos beneficiários, com posterior apresen-
tação de Plano de Ação à CGU.

O MPA apresentou a seguinte manifestação:

“Serão avaliadas medidas alternativas adequadas a cada terminal pesqueiro, a exemplo 
de: i)- utilização de “paus de carga” para o desembarque de pescados ou equipamen-
tos assemelhados; ii)- construção do cais flutuante para atendimento preferencial das 
demandas dos pescadores artesanais profissionais, o qual já foi executado no Terminal 
Pesqueiro Público de Cabedelo, Estado da Paraíba. A título de exemplo, este mesmo 
projeto de cais foi disponibilizado e fornecido pelo MPA ao Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, interveniente no convênio para construção do TPP de Natal (RN), 
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com vistas a sua implantação na extremidade do cais fixo desse mesmo terminal. O 
Plano de Ação para aperfeiçoamento da acessibilidade às unidades de recepção dos Ter-
minais, especialmente pelos pescadores profissionais artesanais, será posteriormente 
fornecido à CGU.
(...)

Foi apurado durante inspeção, que o trecho de cais pré-existente apresenta o aflora-
mento à superfície, da borda inferior de sua amurada, durante os períodos de nível de 
maré mais baixa. Tal situação provoca o enganchamento das embarcações de porte me-
nos avantajado que nele estejam acostadas, havendo sido colhidos relatos sobre a ocor-
rência de esmagamento de cascos dessas embarcações, durante as mudanças de maré.

Recomenda-se que providência corretiva seja contemplada pelo MPA, para a correção 
da disfunção ora relatada, na oportunidade da execução dos serviços de engenharia 
complementares que compuserem o Plano de Ações Corretivas a ser constituído no 
âmbito deste Ministério.

O levantamento realizado ilustra a barreira à acessibilidade das embarcações dos pes-
cadores profissionais artesanais, imposta tanto pelo cais pré-existente como pelo novo 
cais construído com recursos do MPA, o qual deu continuidade à cota de topo da amu-
rada do primeiro. Neste sentido, o Plano de Ação mencionado considerará a alternativa 
mais adequada para remover esse fator de comprometimento à produtividade do Termi-
nal, no que concerne ao atendimento da pesca artesanal”.

A manifestação da Unidade indica a possível elaboração de um Plano de Ação para aperfeiçoa-
mento da acessibilidade às unidades de recepção dos terminais, mas não apresenta as medidas 
efetivamente adotadas para adequação da estrutura dos terminais já construídos, visando tor-
nar efetiva a utilização dos terminais pelos beneficiários. 

Niterói/RJ

O Terminal Pesqueiro Público de Niterói (TPP), apesar de inaugurado em 16/12/2013 em 
evento solene pelo então Ministro da Pesca e Aquicultura, encontra-se ainda inoperante, sem 
quaisquer serviços prestados aos pescadores da região fluminense. 

Dentre os principais motivos levantados, mediante Solicitação de Fiscalização e mediante reu-
nião realizada em 12/08/2015 com a Superintendente e com o engenheiro mecânico da SFPA/
RJ, está a impossibilidade de acesso das embarcações pesqueiras ao Terminal, causada pela exis-
tência de embarcações encalhadas/afundadas e pela a necessidade de dragagem de sedimento 
contaminado na via navegável do Canal de São Lourenço.

Sobre estes pontos, destaca-se o descrito pelo engenheiro mecânico da SFPA/RJ, em resposta à SF: 
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Haveria a necessidade de retirada de embarcações inservíveis do canal de acesso ao Píer 
do TPP-Niterói e dragagem deste acesso. O contrato de licitação para a retirada das 
embarcações inservíveis não foi completado pela empresa vencedora da licitação, dei-
xando ao INEA o encargo de, através de qualquer outro recurso, efetuar tal retirada. O 
INEA, responsável pela Licença Ambiental que autoriza a dragagem do canal, também 
levou muito tempo para conceder tal licença, pedida pela EMGEPRON, empresa en-
carregada dos estudos e levantamentos para a dragagem, em abril de 2014 e somente 
concedida em março de 2015.

Na mesma resposta, é mencionado ainda que “o Terminal Pesqueiro Público de Niterói encon-
tra-se, no estado presente, apenas com sessenta por cento de sua capacidade funcional, em 
estimativas imediatas”.

Foi realizada visita in loco ao Terminal Público Pesqueiro de Niterói em 12/08/2015 a fim de 
verificar as atividades previstas no TPP, quando do seu funcionamento, bem como se a infraes-
trutura atual suporta tais atividades, tomando por base a relação descrita no Art. 6º do Decreto 
n.º 5.231, de 06 de outubro de 2004. 

Deste modo, as instalações do TPP preveem a disponibilização dos seguintes serviços:

•	  descarga, transporte, manuseio, classificação e pesagem de pescado;

•	 beneficiamento, comercialização e armazenagem de pescado;

•	 fabricação e armazenagem de gelo;

•	 comercialização combustível, energia elétrica, água e gelo para o abastecimento de 
embarcações pesqueiras; e

•	 aproveitamento industrial de resíduos e rejeitos do manuseio e do beneficiamento de pescado.

Não estão previstas no TPP as seguintes atividades:

•	  comercialização de víveres e petrechos para o abastecimento de embarcações pesqueiras;

•	  reparos e manutenções de embarcações pesqueiras; e

•	 serviços bancários, de comunicações, de alimentação e ambulatoriais destinados a aten-
der aos usuários do TPP.

Mediante entrevista realizada em 12/08/2015 com a Superintendente da SFPA/RJ foi informado 
que o atendimento para atualização de documentação do pescador, inclusive referente à sua 
carteira de registro profissional, é feito pela SFPA/RJ e que, a partir da entrada em operação do 
TPP, as instalações hoje ocupadas temporariamente pela SFPA/RJ serão destinadas à adminis-
tração do Terminal. 

A SFPA/RJ ocuparia então outro local, fora do TPP e ainda não definido, de modo que os ser-
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viços mencionados deixarão de ser prestados no próprio TPP. A Superintendente não soube 
informar como se dará a Administração do TPP. 

Foram verificadas, também, durante a visita in loco e mediante resposta à SF, as seguintes situ-
ações impeditivas para a operação do terminal: 

•	 o depósito do gelo produzido é constituído somente por um galpão sem esteiras para 
fazer chegar o gelo aos acessos de saída para as embarcações; 

•	 telhado em mau estado de conservação e com vazamentos; 

•	 transformador fora de operação, sendo necessária a adequação de energia elétrica para 
atender ao TPP; 

•	 instalação elétrica dos quadros das casas de máquinas incompleta; e

•	 sistema de refrigeração aguardando carga de amônia para seu funcionamento.
Registro Fotográfico do Terminal Pesqueiro Público de Niterói – TPP e entorno

Embarcações encalhadas no canal de acesso ao TPP Embarcações encalhadas no canal de acesso ao TPP 

Telhado do TPP em má conservação Vista interior da fábrica de gelo 
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Estacionamento para carga e descarga de caminhões Esteira para processamento de pes-
cado (exceto sardinha) 

Maquinário para processamento de sardinha 

Recomendação 1: Reiteramos a recomendação ao MAPA para que busque alternativas para 
adequação dos terminais às necessidades dos pescadores da região, em especial os pescadores 
artesanais.

Recomendação 2: Reitera-se ao MAPA a recomendação de que seja apresentado Plano de 
Ação informando as medidas que serão adotadas para adequação dos terminais às necessidades 
dos usuários, além dos respectivos cronogramas.

Recomendação 3: Apurar responsabilidade de quem deu causa à recepção de obra do ter-
minal de Cabedelo/PB contendo defeitos construtivos e à falta de manutenção do empreendi-
mento, resultando na deterioração das instalações e dos equipamentos do terminal.

Recomendação 4: Designar formalmente o gestor responsável pela administração do TPP de 
Cananeia/SP, de modo a regularizar seu funcionamento.

Recomendação 5: Avaliar a necessidade de benfeitorias e prestação de novos serviços no 
terminal de Laguna/SC, de modo a ampliar os produtos e serviços prestados aos pescadores da 
região, em especial aos pescadores artesanais.

Recomendação 6: Recomenda-se ao MAPA diligenciar à Secretaria de Patrimônio da União 
de modo a dirimir os questionamentos referentes à propriedade da área em que está constru-
ído o terminal de Porto Velho/RO.
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Recomendação 7: Definir, em conjunto com o Governo do Estado de Rondônia, a esfera 
responsável pelo pagamento da dívida junto à empresa fornecedora de energia elétrica no 
terminal de Porto Velho, adotando medidas para encerramento da dívida, visando posterior 
normalização do fornecimento de energia no estabelecimento. 

Recomendação 8: Considerando que dos objetos analisados nesse Relatório constatou-se 
a existência de significativa quantidade de terminais sem utilização e/ou sem a devida manu-
tenção e/ou sem estrutura adequada para o seu integral funcionamento, gerando, assim, bai-
xo atendimento às demandas dos pescadores das correspondentes regiões, recomenda-se ao 
MAPA elaborar Plano de Ação, com identificação de prazos, responsáveis e fontes de recurso, 
dentre outros itens considerados relevantes, visando à manutenção e ao funcionamento dos 
TPP de Cabedelo/PB, Santana/AP, Santos/SP, Cananéia/SP e Porto Velho/RO, com a consequen-
te utilização dos materiais e equipamentos em sua finalidade precípua, evitando, inclusive a ob-
solescência e a perda de garantia dos bens, de modo a ampliar os produtos e serviços prestados 
aos pescadores das regiões, em especial aos pescadores artesanais.

Em caso de não solução das impropriedades apontadas dentro do prazo estabelecido no Plano 
de Ação, recomenda-se à instauração de Tomada de Contas Especiais, tendo em vista o não 
atingimentos dos objetivos avençados.

Recomendação 9: Caso não seja possível o cumprimento das finalidades de acesso pelo públi-
co beneficiário aos terminais pesqueiros, apurar responsabilidades quanto aos seguintes fatos:

•	 Falta de atendimento dos requisitos de inspeção sanitária nos terminais de Cabedelo/
PB, Santana/AP, Santos/SP, Cananéia/SP e Camocim/CE;

•	 Manutenção dos terminais em desconformidade com o Manual de Procedimentos para 
Implantação de Estabelecimento Industrial de Pescado do MAPA;

•	 Deficiências na gestão dos terminais, prejudicando o funcionamento destes.
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5. Conclusão

 Este RAv contempla os resultados das ações de controle realizadas nos terminais pes-
queiros públicos de Angra dos Reis/RJ, Aracaju/SE, Belém/PA, Cabedelo/PB, Camocim/CE, Ca-
nanéia/SP, Ilhéus/BA, Laguna/SC, Niterói/RJ, Porto Velho/RO, Salvador/BA, Santana/AP, Santos/
SP e Vitória/ES. A abrangência das análises sobre cada terminal foi definida em função do está-
gio de implantação do TPP quando da execução das ações de controle.

A partir das constatações levantadas pelas fiscalizações realizadas pela CGU, recomendamos 
ao MAPA que se abstenha de iniciar novos projetos de TPP, descontinuando a execução dos 
projetos nos atuais moldes ou assumindo o risco pelas ineficiências relatadas, tendo em vista 
o não atendimento da finalidade da política pública assim como a não prestação adequada dos 
serviços, conforme detalhado no Relatório, e que adote medidas definitivas para solucionar as 
pendências constatadas.  

1. A construção/reforma dos terminais pesqueiros dá-se em etapas e em cumprimen-
to às legislações inerentes, abrangendo desde os estudos de viabilidade até o apare-
lhamento do TPP?

Os trabalhos da CGU evidenciaram que, de modo geral, há falhas na condução do processo 
de implantação dos terminais pesqueiros, além de descumprimentos às legislações inerentes.

Foram verificadas situações onde terminais pesqueiros foram inaugurados sem a posse da li-
cença ambiental de operação, além da falta de aprovação do Serviço de Inspeção de Produtos 
Agrícolas. 

A ausência da licença ambiental ou do selo de inspeção federal enseja a proibição de funcio-
namento do terminal ou da prestação de parte dos serviços previstos, o que contribui para a 
obsolescência dos empreendimentos.

Quanto ao TPP de Natal/RN, a auditoria verificou que a licença prévia e a licença de instalação 
foram obtidas tempestivamente. Todavia, o terminal foi construído sem a realização prévia do 
estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, requisito estabelecido para a implanta-
ção de novos terminais pesqueiros.

Em adição, quanto à conformidade dos projetos de engenharia dos terminais, as análises veri-
ficaram que os projetos do TPP de Angra dos Reis/RJ, Cabedelo/PB, Ilhéus/BA e Salvador/BA 
foram insuficientes para caracterizar a obra. A empresa contratada realizou programa mínimo 
de sondagem que se mostrou limitado para caracterizar o solo da área; ademais, foram neces-
sárias mudanças na execução da obra que contemplaram a inclusão e alteração de quantitativos 
de serviços, no intuito de corrigir as omissões de quantitativos constatadas pela empresa res-
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ponsável pela construção. 

Em relação ao licenciamento ambiental do TPP de Belém/PA foi constatado que as contrata-
ções de empresas, para elaboração de projeto executivo e para execução da obra, não ocor-
reram em estrita observância às determinações contidas no item 8.2 do Acórdão nº 026/2003 
– Plenário do Tribunal de Contas da União, ocasionando as seguintes irregularidades: 

•	 Elaboração do projeto executivo antes da conclusão do Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA, e consequente obtenção da Licença Prévia;

•	 Edital para contratação de empresa para execução do Terminal Pesqueiro Público foi 
lançado antes da obtenção da Licença de Instalação;

•	 Falhas da Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e Aquicultura na condução 
do processo de obtenção da renovação de Licença de Instalação.

2. A ação está sendo executada de maneira vantajosa para a administração e isonô-
mica quanto às contratações?

A execução da ação de maneira vantajosa para a administração pressupõe a contratação de 
empresas por preços adequados (valores de mercado) e o atendimento à Lei de Licitações. 

Os trabalhos da CGU realizados sobre os terminais pesqueiros demonstraram que a ação não 
está sendo executada de maneira vantajosa para a administração, tendo em vista que foram ve-
rificadas restrições ao caráter competitivo de licitações, além de pagamentos indevidos durante 
a execução de obras de construção de TPPs.

Quanto à conformidade dos editais, no âmbito dos TPPs de Aracaju/SE e Cabedelo/PB foram 
identificadas previsões editalícias que ensejaram restrições ao caráter competitivo. No caso do 
terminal de Aracaju/SE, a exigência de atestado de capacidade técnica referente à execução de 
projetos que envolvam análise de mercado (oferta e demanda) e estudo de viabilidade econô-
mica não guarda similaridade com o objeto da licitação (Tomada de Preços n° 008/2008), que 
trata da contratação de empresa para elaboração de projetos executivos do TPP - Aracaju-SE. 
Também se configura limitador ao caráter competitivo a exigência de comprovação da Qualifica-
ção Técnica por meio de quantidades exigidas de serviços de execução/elaboração de projetos 
superiores aos quantitativos estimados de execução constantes da planilha orçamentária licitada.

Quanto ao terminal de Cabedelo/PB, parte das exigências de comprovação de qualificação téc-
nica profissional e operacional (execução e cravação de estacas pré-moldadas em obra portuá-
ria; confecção e aplicação de concreto em obra portuária) extrapolaram o objetivo do certame, 
pois tais benfeitorias já haviam sido executadas previamente pela Companhia Docas da Paraíba.

Também foram incluídos, para fins de comprovação da qualificação técnica-operacional, itens com 
pouca representatividade no valor total da obra. Os itens “Execução de obra de cobertura em 
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telha de aço pré-pintada” e “Execução de piso monolítico de alta resistência” representam, res-
pectivamente, 0,86% e 1,86% de um orçamento-base de R$ 4.735.181,82 (sem BDI de 25%).

Da análise quanto à existência de superestimativa, superfaturamento ou sobrepreço na execu-
ção das obras dos TPPs, foi constatada a inclusão indevida da CSSL no percentual de 2,88% no 
valor contratado para execução do projeto de engenharia do TPP de Aracaju/SE, e a quantifica-
ção das despesas administrativas para elaboração dos projetos de implantação do TPP foi rea-
lizada sem detalhamento das composições unitárias, o que impossibilitou a pesquisa de preços 
de mercado, contrariando o disposto no art. 7, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Com relação ao TPP de Cabedelo/PB, a empresa responsável pelo projeto executivo, e que 
também elaborou a planilha orçamentária utilizada na licitação da execução da obra, desenvol-
veu planilha referente ao orçamento sintético, quando deveria ter sido o orçamento analítico, 
com as composições de todos os custos unitários dos serviços, discriminando o valor financeiro 
a ser despendido na execução de cada serviço.

Com relação ao TPP de Natal/RN, foi constatado um sobrepreço de R$ 3.903.877,18 no con-
trato de execução da obra do Terminal. O sobrepreço foi verificado a partir do cotejamento 
dos valores constantes da planilha orçamentária com custos unitários de serviços obtidos no 
SINAPI, além do emprego de BDI contendo índices indevidos. Em adição, foram constatadas 
restrições ao caráter competitivo no certame licitatório destinado à contratação da empresa 
responsável pelas obras do TPP e a ausência de pesquisa de preço de mercado com no mínimo 
três propostas.

Quanto ao terminal de Santana/AP, foram identificadas as seguintes irregularidades na execução 
da obra do TPP, que provocaram pagamentos indevidos à empresa contratada, estimados em 
R$246.155,03. 

Em relação aos TPPs de Ilhéus/BA e Salvador/BA, a convenente Bahia Pesca licitou a execução 
das obras e a aquisição de equipamentos. A equipe de auditoria da CGU constatou que a licita-
ção foi realizada sem projeto básico que caracterize, minimamente, o objeto a ser executado. 

Além disso, foram identificadas práticas irregulares da Bahia Pesca e cláusulas editalícias cerce-
antes à competitividade no processo licitatório, superfaturamento decorrente de sobrepreço, 
superfaturamento por medição, pagamento de serviços não executados e não utilização de BDI 
diferenciado para aquisição de equipamentos.

3. Os TPPs estão operando conforme as especificações técnicas e sanitárias?

O atendimento das especificações técnicas e sanitárias no âmbito dos TPPs dá segurança do 
regular funcionamento do empreendimento e da adequação dos serviços prestados e dos bens 
comercializados.  
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Os trabalhos da CGU verificaram que os TPPs não estão operando conforme as especificações 
técnicas e sanitárias. 

No que tange ao terminal de Cabedelo/PB, foram identificadas desconformidades do TPP com 
as especificações do projeto básico e do Manual de Procedimentos para Implantação de Esta-
belecimento Industrial de Pescado do MAPA, tais como construção do cais flutuante divergente 
quanto às dimensões e quantitativos do cais flutuante projetado; e substituição do gesso liso 
por forro de PVC para o teto do entreposto, material inadequado, considerando que a área é 
sujeita à pressão dos ventos (parte do teto já foi destruído pela ação do vento) e que os espaços 
exigem total vedação à sujeira. 

Já no terminal de Santana/AP, foi verificado que o TPP foi construído sem as adaptações neces-
sárias para instalação da fábrica de gelo prevista no projeto básico. Os ajustes foram realizados 
somente em janeiro de 2012, quando a obra do terminal já havia sido entregue, em que pese 
não ter entrado em funcionamento.

Ademais, a equipe da CGU identificou situações que denotam abandono e falta de manutenção 
do terminal de Santana/AP, além de aspectos que inviabilizavam seu funcionamento, como a 
Inadequação do abastecimento de água potável e o risco de desabamento do muro de arrimo 
da área próxima ao TPP.

Quanto aos requisitos sanitários para operação do TPP de Cabedelo/PB, o Laudo de Inspeção 
do Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários da SFA-PB/MAPA aponta uma série de 
condicionantes para a concessão do SIF, que até janeiro de 2013 não haviam sido atendidas. 

À semelhança, o terminal de Santana/AP não possui licença ambiental de operação, e tampouco 
a concessão do SIF para funcionamento. Da mesma forma, o terminal de Cananeia/SP, em que 
pese estar em funcionamento, não atende às especificações sanitárias, tendo em vista que os 
providências a serem adotadas decorrentes de inspeção da SFA/SP em maio de 2007, ainda não 
haviam sido implementadas até outubro de 2012. 

No que tange ao TPP de Natal/RN, a obra de construção encontrava-se paralisada durante o 
trabalho da CGU (2013). A obra foi paralisada unilateralmente em função de atraso no paga-
mento pelo Governo do Estado.

Dessa forma, a CGU recomendou ao extinto MPA que oficiasse o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte para que apresente a prestação de contas parcial, justificativas para o atraso 
da execução e consequente paralisação da obra, bem como medidas de regularização.

Registra-se que, ainda no que se refere ao TPP de Natal/RN, mesmo com a obra em andamen-
to, já havia equipamentos adquiridos para o terminal que não estavam instalados e se encon-
travam sem proteção contra deterioração, sendo recomendado ao gestor que apresentasse as 
medidas que seriam implementadas visando o saneamento da situação.
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No terminal de Camocim/CE, foram identificadas desconformidades da obra com o projeto 
executivo e com o Manual de Procedimentos para Implantação de Estabelecimento Industrial 
de Pescado SEAP/MAPA, tais como: instalação de túnel de congelamento em área destinada à 
comercialização; cantos vivos nas áreas de beneficiamento de pescado; forro inadequado ao 
tipo de cobertura e piso interno sem o devido declive para escoamento de água.

No âmbito do Terminal de Vitória/ES, foi constatada situação de evidente ausência de controle 
sanitário nas instalações, trazendo risco de contaminação do pescado e prejuízos à saúde do 
consumidor. 

No TPP de Niterói/RJ não foram cumpridos pelo MPA os requisitos iniciais necessários ao início 
das atividades típicas do empreendimento. Assim, não foram apresentados informações e do-
cumentos, emitidos pelo Serviço de Inspeção Federal - SIF ou por órgão estadual ou municipal 
competente, referentes à aprovação do terreno onde foi construído o TPP, bem como o selo 
emitido pelo SIF ou pelo órgão local competente de acordo com a legislação sanitária na qual 
se enquadra o TPP já construído. As aprovações ambientais mencionadas visam assegurar as 
condições ambientais e sanitárias adequadas ao Terminal e são requisitos obrigatórios para sua 
operação.

4. A Ação tem auxiliado na ampliação e desenvolvimento da atividade pesqueira na região?

A ação de implantação de terminais pesqueiros tem a finalidade de fomentar a atividade pes-
queira nas regiões de influência dos terminais, além da função social de atender os pescadores 
artesanais, retirando intermediários no fluxo de recepção, beneficiamento e comercialização 
de pescado. 

Os trabalhos realizados nos terminais que foram inaugurados e/ou se encontram em funciona-
mento evidenciaram que os empreendimentos, de modo geral, não vêm atendendo os pesca-
dores artesanais. 

Quanto aos pescadores industriais, os terminais de Laguna/SC, Cananeia/SP, Vitória/ES, Santos/
SP, Camocim/CE e Niterói/RJ fornecem alguns serviços necessários aos pescadores. 

O TPP de Cabedelo/PB, apesar de inaugurado em 15.09.2010, está sem utilização, fato que, 
somado aos defeitos construtivos previamente apontados e à falta de manutenção das instala-
ções, vem contribuindo para a deterioração das instalações físicas e dos equipamentos do TPP 
de Cabedelo/PB. Somados os valores do projeto, obra e equipamentos, chega-se ao montante 
de R$12.844.201,19.

O terminal de Santana/AP está sem uso e sem manutenção devida. As embarcações ainda 
necessitam de instalações compatíveis para o descarregamento, processamento e reabasteci-
mento do pescado. Além disso, o TPP não está contribuindo para o incremento da atividade 
econômica e a consequente geração de emprego e renda para a população local.
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 Já o terminal de Santos/SP não dispõe de estrutura física de armazenagem, seja câmara fria 
suja (espera) ou limpa, e não é utilizado pelos pescadores industriais para beneficiamento ou 
comercialização de pescado. 

No terminal de Cananeia/SP os pescadores artesanais utilizam somente o fornecimento de 
gelo, sendo que os pescadores industriais fazem uso dos serviços de descarga do pescado 
(executado pela própria mão de obra dos armadores) e o fornecimento de gelo em escamas; 
energia elétrica e água.

Já as atividades do terminal de Porto Velho/RO encontram-se paralisadas desde o início de 
2007, embora tenha funcionado por um período de três meses em 2009. De acordo com a 
fiscalização da CGU, as razões para a falta de funcionamento do terminal são a dívida que o 
estabelecimento possui junto à empresa fornecedora de energia elétrica, a Centrais elétrica 
de Rondônia (CERON), que atualmente é superior a dois milhões de reais; e a ocupação de 
parte das instalações do TPP pela Colônia de Pescadores Z-1 Tenente Santana, que alega que 
o terminal foi indevidamente edificado em terreno destinado às atividades dessa associação. 

O terminal de Laguna/SC está sob gestão da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CO-
DESP. As atividades desenvolvidas no TPP estão voltadas exclusivamente para a pesca industrial 
e se enquadram nas relacionadas no Artigo 6º do Decreto nº 5.231, tais como descarga, manu-
seio/lavagem, classificação, pesagem e expedição do pescado; fabricação e comercialização de 
gelo em escama; e comercialização de óleo diesel marítimo e peças para os barcos.

O TPP de Camocim/CE também não atende às necessidades dos pescadores da região, pois 
apenas os grandes barcos utilizam-se do TPP. Com relação aos pescadores artesanais, cons-
tatou-se que a não-utilização decorre, entre outros motivos, da construção do píer do novo 
terminal na mesma altura do anterior, quando deveria ser flutuante, para que os barcos me-
nores pudessem atracar com qualquer maré. Da forma como está, só é viável às embarcações 
artesanais atracarem na maré cheia, haja vista que a altura do barco para o píer dificulta o de-
sembarque dos produtos.

O Terminal Pesqueiro Público de Niterói/RJ, apesar de inaugurado em 16/12/2013 em evento 
solene pelo então Ministro da Pesca e Aquicultura, encontra-se ainda inoperante, sem quais-
quer serviços prestados aos pescadores da região fluminense. 

Por fim, o terminal de Vitória/ES funciona de modo precário, atendendo, exclusivamente, a pes-
cadores profissionais industriais. O Terminal oferece aos seus usuários apenas insumos (gelo, 
aguada, energia elétrica e diesel), um cais improvisado de pequena extensão (em madeira e 
estrutura metálica), balanças para pesagem do pescado e estacionamento para os veículos que 
realizam a expedição da carga. O TPP não dispõe de instalações para reparo de embarcações, 
higienização de caixas, lavagem, seleção e comercialização do pescado, além de não oferecer 
nenhuma modalidade de mão-de-obra.
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Anexo – Relatórios de fiscalização

Objeto da fiscalização/auditoria Local do TPP – Nº do Relatório

Licença ambiental prévia e de instalação e outras 
autorizações

Aracaju/SE – 201205050
Cabedelo/PB – 201205054

Natal - 201205066
Santana/AP – 201205060

Ilhéus/BA – 20120563 
Salvador/BA – 201205069 

Belém/PA – 201408644 

Projeto Básico Aracaju/SE – 201214844
Cabedelo/PB – 201205055

Natal - 201205067
Santana/AP – 201205061
Ilhéus/BA – 201205064 

Salvador/BA – 201205070 
Belém/PA – 201408646 

Obra do TPP Aracaju/SE – 201214845
Cabedelo/PB – 201205057

Natal - 201205068
Santana/AP – 201205062
Camocim/CE – 201200814

Ilhéus/BA – 201205065 
Salvador/BA – 201205072 

Belém/PA – 201408647 

Equipamentos e mobiliário Cabedelo/PB – 201205056
Natal - 201211605

Camocim/CE – 201200814
Ilhéus/BA – 201308013 

Salvador/BA – 201211604 
Belém/PA – 201408648 

Questões sanitárias, licença ambiental de opera-
ção e serviços prestados pelo TPP

Cabedelo/PB – 201211658
Santos/SP – 201211661

Cananéia/SP – 201211662
Laguna/SC – 201211663

Porto Velho/RO – 201211664
Santana/AP – 201205062
Vitória/ES – 201200844

Camocim/CE – 201200047
Ilhéus/BA – 201308014

Efetividade da ação junto aos pescadores e usuá-
rios

Cabedelo/PB – 201211659
Santos/SP – 201211671

Cananéia/SP – 201211672
Laguna/SC – 201211674

Porto Velho/RO – 201211678
Santana/AP - 201205062
Vitória/ES – 201200844

Camocim/CE – 20120047
Ilhéus/BA – 20130815 

Relatório de Demandas Externas Angra dos Reis/RJ – 00190.035640/2011-10
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