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1) OBJETIVO DO TRABALHO 
 

Pretende-se com este trabalho contribuir com a divulgação do procedimento 
recentemente implantado no TCMRJ, de acompanhamento simultâneo da execução dos 
contratos de obras públicas, através de visitas periódicas. Por ser uma experiência nova, 
ainda não se pôde avaliar a sua efetividade. A primeira visita técnica ocorreu durante o mês 
de janeiro de 2003, de um total de 35 visitas realizadas até o mês de setembro.  
 

O acompanhamento das obras, durante sua execução, possibilita a interferência 
imediata, visando a correção das irregularidades. 

 
Durante o acompanhamento pode-se verificar: 

1) se a obra, de fato, está em andamento; 
2) sua compatibilidade com o cronograma físico-financeiro; 
3) o cumprimento de exigências ambientais; 
4) a compatibilidade entre as quantidades medidas e as executadas, procedendo a 

comparação entre visitas consecutivas; 
5) a compatibilidade dos projetos com a obra executada (distorções grosseiras, 

perceptíveis). 
 

Com as visitas técnicas periódicas, espera-se ampliar a visão geral das obras 
municipais em andamento, a introdução de um cadastro fotográfico atualizado, com o 
registro das etapas das obras relativas às medições e cronogramas físico-financeiros que 
poderão ser utilizados como instrumentos para a avaliação dos termos aditivos e fornecer 
subsídios para as inspeções ordinárias, tanto no direcionamento para investigação de 
irregularidades, como na escolha dos contratos, ou na seleção do foco de investigação. 

 
 

2) ORIGEM DO ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO 
 

Até o final de 2002, a verificação da execução dos contratos de obras ocorria 
durante as Inspeções Ordinárias e Especiais realizadas uma ou duas vezes em cada 
jurisdicionada, de acordo com a programação anual, aprovada em Sessão Plenária. 

 
A amostra era extremamente reduzida, considerando o elevado número de contratos 

de obras celebrados pelo Município do Rio de Janeiro. 
 
A tramitação processual dos relatórios de Inspeção muitas vezes impossibilitava a 

regularização tempestiva das impropriedades levantadas, que se repetiam nos novos 
contratos. 

 
Era evidente a necessidade de um acompanhamento mais dinâmico e abrangente 

das obras públicas municipais e a facilidade geográfica viabilizou os procedimentos descritos 
no presente trabalho. 
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3) AMPARO LEGAL 
 

As Visitas Técnicas foram aprovadas em Sessão Plenária de 12/02/2003, 
paralelamente à programação anual de Inspeções Ordinárias para o exercício de 2003 e 
fundamenta-se nas disposições do artigo 5º da Lei nº 289 de 25 de novembro 1981(Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro). 

 
Art. 5º – Tribunal de Contas, como órgão jurisdicional e de 
informação técnica à Câmara Municipal, exercerá, em 
auxílio à mesma, o controle externo da administração 
financeira e orçamentária do Município do Rio de Janeiro, 
acompanhando, também a execução dos contratos e dos 
planos de ação e programas de trabalho, bem como 
avaliando os resultados alcançados pelos administradores. 
(grifo nosso). 
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4) FLUXOGRAMA DAS VISITAS 
 

ESCOLHA DA OBRA 

CONTATO COM O FISCAL 

SOLICITAÇÃO PRÉVIA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

1ª VISITA À OBRA 

RELATÓRIO SUCINTO 

PROCESSO Permanece no 
TCMRJ 

Sem Impropriedade 

Ciência ao Conselheiro-
Relator 

Diligência - Julgados no 
Plenário 

Cópias enviadas através de 
ofício ao Órgão 

2ª VISITA A OBRA 

PROCESSO INICIAL 

RELATÓRIO SUCINTO 
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5) CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CONTRATOS 
 

Por enquanto, os contratos vêm sendo selecionados, considerando-se, dentre outros, 
o vulto das obras, indícios de superposição de objeto detectados em análise processual e 
contratos com objetos semelhantes que totalizam um valor significativo. 

 
Mas, estuda-se a possibilidade de, no futuro, selecionar as obras através da 

elaboração de Matriz de Risco, considerando-se a grande abrangência das áreas a serem 
examinadas, de forma a escolher as obras de maior relevância para o exercício de um 
Controle Externo efetivo, respeitando-se as limitações de tempo e custo, assim como as 
impostas pelo quantitativo de pessoal disponível. 

 
A Análise de Riscos possibilitará a escolha adequada das obras, direcionando a 

concentração de esforços prioritariamente para aquelas com maior probabilidades de 
ocorrência de irregularidades, sistematizando o Planejamento dos trabalhos preparativos às 
Visitas Técnicas. 

 
Pretende-se adaptar o sistema informatizado de cadastro de processos do Tribunal, 

de forma a se obter a relação das obras pelo seu grau de risco. 
 
Para tanto, pretende-se considerar dentre outros, os seguintes fatores de risco: 

 
VALOR – Risco proporcional ao vulto da obra; 
 
LICITAÇÃO – Risco devido à existência ou não de licitação; 
 
ACESSO – Risco relativo ao grau de dificuldade de acesso ao local da obra (distância, favela, 
etc); 
 
COMPLEXIDADE – Risco inerente ao controle devido à dificuldade de mensuração pela 
complexidade do objeto (tecnologia empregada, existência relevante de itens especiais, não 
constantes do Sistema de Custos para Obras e Serviços de Engenharia – SCO-RIO, amplitude 
das obras e serviços, etc); 
 
STATUS – Relaciona-se ao risco que envolve a regularidade no cumprimento de cronograma 
físico-financeiro e a existência de suspensão de obras.  
 
 

 
MODELO PARA ELABORAÇÃO DE MATRIZ DE RISCO 

 
O BRA VALO R LICITAÇÃO  ACESSO  CO MPLEXIDADE STATUS TO TAL 
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MODELO PARA PONDERAÇÃO DOS FATORES DE RISCO 
 

VALO R (mil)* LICITAÇÃO  ACESSO  CO MPLEXIDADE STATUS 
<200 X Licitado X Fácil X Baixa X Acabada X 
Até 500 Y Dispensa/ 

Inexigibilidade 
Y Médio Y Média Y Em 

execução 
Y 

Até 1.000 Z   Difícil Z Alta Z Suspensa Z 
Até 5.000 K         
> 5.000 W         

 
 

6) RESULTADOS DAS VISITAS TÉCNICAS 
 

Mesmo sendo o acompanhamento simultâneo das obras uma experiência recente no 
TCMRJ, foi possível identificar algumas irregularidades comuns aos contratos: 

 
1. Medição incompatível com o orçamento, sem termo retificador; 

 
2. Medição incompatível com o executado; 

 
3. Estudos Preliminares e Projeto Básico deficientes – Conseqüência: Paralisação da obra e 

acréscimo de serviços não previstos inicialmente; 
 

4. Desvio do objeto; 
 

5. Execução de serviços não constantes do orçamento e medição; 
 

6. Carga horária de mão-de-obra superdimensionada nas medições; 
 

7. Carga horária de mão-de-obra medida diferente daquela constante dos Boletins Diários 
da obra; 

 
8. Antecipação informal do prazo final do contrato, com adiantamento indevido de 

pagamento; 
 

9. Licenciamento Ambiental desatualizado; 
 

10. Ausência de Licenciamento Ambiental - obra em execução, com liminar judicial; 
 

11. Início de obras, sem Estudo de Impacto Ambiental, necessário no caso; 
 

12. Execução da obra em dissonância com o Projeto Executivo; 
 

13. Ausência de controle do movimento de terra – O nº de caminhões utilizados e a distância 
do local da obra até o bota-fora é desconhecido; 

 
14. Obra licitada sem aprovação dos projetos junto às concessionárias – Conseqüência: Obra 

paralisada aguardando aprovação de projetos; 
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15. Divergência no cálculo da área construída – Conseqüência: Superdimensionamento de 
itens; 

 
16. Itens do orçamento medidos em duplicidade; 

 
17. Barracão construído fora do local da obra; 

 
18. Mão-de-obra paga em duplicidade, já estava incluída na composição de alguns itens; 

 
19. Estágio da obra atrasado, incompatível com o cronograma físico; 

 
20. Ausência de controle diário através de apontamentos para elaboração das folhas de 

medição; 
 

21. Contratação de terceiros pela própria contratada para proceder ao levantamento das 
quantidades executadas para servir de base aos pagamentos; 

 
22. Obras de esgotamento sanitário executadas sem Projeto e Licenciamento Ambiental; 

 
23. Intervenções diversas no mesmo contrato contabilizadas em conjunto, impossibilitando o 

controle individual; 
 

24. Subordinação direta dos empregados da contratada com a fiscalização, ausência do 
preposto da prestadora de serviço; 

 
Como ilustração, a seguir, apresentamos a evolução de algumas obras. 
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Objeto: Obras de Dragagem e Canalização nos canais da Reta João XXIII – Canal de São 
Fernando, da Liberdade e Teotônio Cruz Santos – Santa Cruz, RJ. 
 
Intervenção: Canal de São Fernando 
 

Anterior a 1ª Visita 1ª Visita 2ª Visita 
  

Durante a dragagem - foto 
disponibilizada pela Fiscalização  

Gigogas na superfície e mato nos 
taludes laterais 

 
Pavimentado trecho da rua adjacente 
ao canal, gigogas e mato proliferaram 

 
Obs.: Já na 1ª Visita, o canal encontrava-se coberto de gigogas, que proliferaram 
proporcionalmente a quantidade de esgoto na água. 
 
 
Intervenção: Canal da Liberdade 
 

1ª Visita 2ª Visita 2ª Visita 
 

 
Taludes sem grama em quase toda a 

extensão do canal 

 
Taludes gramados Urbanização do entorno em 

andamento 
 
Obs.: Prevista dragagem, execução de muro de gabiões nas duas margens do canal e urbanização 
do entorno. 
Trecho não executado de 300 metros de muro de gabiões. Segundo a fiscalização o Termo 
Aditivo estava em fase de autorização. 
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Intervenção: Canal da Pedro Colat 
 

1ª Visita 2ª Visita 
 

 
Material acumulado para reaterro e 

preparo das laterais do canal 

 
Vigas de coroamento do canal 

concluídas 

 
Obs.: Assentado canal pré-moldado e reurbanizado o entorno. 

 
 
Objeto: Obras do Rio Cidade Méier II – reurbanização da rua Arquias Cordeiro e adjacências – 
Méier - RJ. 
 

1ª Visita 2ª Visita 

Passeio e meio-fio em execução. Passeio e meio-fio concluídos 
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Objeto: Execução do Programa Rio Comunidade: Obras de implantação de drenagem e 
pavimentação de diversos logradouros no Bairro Nova Jersey, Paciência - RJ. 
 
Intervenção: Rua Leonel Brizola 
 

1ª Visita  2ª Visita 

Implantação da rede de drenagem, 
com assentamento de tubulação para 

construção de Poço de Visita - PV 

Rede de drenagem concluída, 
logradouro pavimentado 

 
 
Intervenção: Rua Pedralva/ Rua Louveiro 
 

1ª Visita  2ª Visita 

Implantação da rede de drenagem com 
tubos de 2m.  

 
Rede de drenagem concluída, 

logradouro pavimentado 
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Intervenção: Rio Cação Vermelho 
 

1ª Visita  2ª Visita 

 
Deságüe da rede de drenagem e 

esgotamento sanitário in natura 
 

Deságüe da rede de drenagem e 
esgotamento sanitário in natura – sem 

alteração 
 

 
 
Objeto: Execução, pelo regime de empreitada por preços unitários, de intervenções urgentes e 
pontuais no Centro e Zona Sul. 
 
Intervenção: Avenida Niemeyer , São Conrado – Deslizamento de terra e blocos do talude na 
pista da Avenida. 
 

1ª Visita 2ª Visita 
 

 
Execução de cortina atirantada, muro 

chumbado em rocha e concreto 
projetado. 

 

 
Cortina atirantada, muro chumbado em 
rocha e concreto projetado executados. 
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Intervenção: Travessa Figueira de Mello, São Cristóvão – Deslizamento de terra e blocos de 
talude. 
 

1ª Visita 2ª Visita 

Execução de cortina atirantada e concreto 
projetado 

 
Cortina atirantada e concreto projetado 

executados. 
 
 
Objeto: Obras de edificações, infra-estrutura e urbanismo na Comunidade Tijuaçu, Alto da Boa 
Vista - RJ. 
 

1ªVisita 2ª Visita 3ª Visita 

 
CEMASI em construção 

 
CEMASI com estrutura e alvenaria 

concluídas 
Logradouro pavimentado no entorno do 

CEMASI 
 
 

1ªVisita 2ª Visita 3ª Visita 
 

Construção de unidades familiares – 
Conclusão da infraestrutura 

 
Construção de unidades familiares – 

Levantamento da alvenaria 

Construção de unidades familiares – 
Execução do revestimento externo 
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7) ANÁLISE COMPARATIVA DOS CONTRATOS 
 

Para exemplificar, dentre as irregularidades encontradas nos 22 (vinte e dois) 
contratos cuja execução foi verificada in loco, selecionamos aquelas de maior incidência. 

 

 
 

8) CONCLUSÃO 
 

A vantagem do acompanhamento simultâneo da execução dos contratos é a 
possibilidade de correção das irregularidades antes do término do contrato. 

 
Apesar de ainda não ter sido possível a mensuração dos resultados obtidos com a 

implantação deste procedimento, acreditamos que algumas mudanças já são perceptíveis, 
como as alterações que são constatadas a cada nova visita realizada. 
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