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APRESENTAÇÃO

É com satisfação que apresento ao Congresso Nacional e ao cidadão brasileiro, em cumprimento
ao disposto no art. 71, § 4º, da Constituição Federal, o Relatório Trimestral de Atividades do Tribunal de
Contas da União (TCU), alusivo ao 2º trimestre de 2017, o qual contempla os principais trabalhos e
resultados advindos da atuação da Instituição no período.
Dentre as relevantes ações desempenhadas pelo Tribunal no 2º trimestre do corrente ano, cabe
ressaltar que pela 82ª vez esta Corte de Contas exerceu sua competência constitucional de apreciar e
emitir parecer prévio sobre as contas do Presidente da República, documento que subsidia o Congresso
Nacional no julgamento das referidas contas. As contas ora analisadas referem-se ao exercício de 2016 e,
considerando a peculiar situação política no período, o trabalho foi dividido em dois pareceres e
consolidado em um único documento. Foram avaliadas a gestão da ex-Presidente da República Dilma
Rousseff, referente ao período de 01.01 a 11.05, e do atual Presidente Michel Temer, de 12.05 a 31.12 de
2016. Entre as várias observações feitas no parecer prévio do TCU, são destaques a concessão de
benefícios tributários, a abertura de créditos extraordinários e o contingenciamento de despesas
discricionárias da União.
Em relação à ação fiscalizatória do Tribunal, teve relevância a apreciação do Relatório Sistêmico
de Fiscalização da Saúde (FiscSaúde), elaborado com o objetivo de dar transparência a aspectos
relevantes da área, apresentar os resultados de fiscalizações realizadas pelo TCU no biênio 2015-2016,
bem como, subsidiar os trabalhos das Comissões do Congresso Nacional e de suas Casas Legislativas. Além
disso, a função Saúde teve no ano de 2016 a terceira maior despesa no orçamento na União, envolvendo
R$ 100,46 bilhões.
Destaca-se, também, o resultado da atuação do Tribunal no exame das operações de crédito e
de mercado de capitais realizadas entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e o Grupo JBS, de 2005 a 2014. Foram encontrados indícios de irregularidades nas operações do
BNDES com o Grupo JBS para a compra da norte-americana Swift. O TCU constatou valor pago a maior
pelo BNDES no valor das ações da Swift em bolsa de valores, o que resultou em prejuízo próximo a R$ 70
milhões para o BNDES.
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Ainda em relação à atuação finalística do Tribunal no período, teve relevância fiscalização
realizada com o objetivo de identificar indícios de irregularidades na concessão e no pagamento de
benefícios previdenciários. Foram identificados 46 mil benefícios com fortes indícios de irregularidades,
o que envolve gasto anual irregular da ordem de R$ 433 milhões.
Não obstante, cumpre destacar que o benefício financeiro advindo das ações de controle
realizadas pelo Tribunal no 2º trimestre de 2017 totalizou R$ 3,320 bilhões, valor 6,86 vezes superior
ao custo de funcionamento do TCU no período. Ademais, evidencia-se a atuação preventiva desta Casa,
materializada por meio da adoção de 30 medidas cautelares, envolvendo recursos superiores a
R$ 3,412 bilhões.
Ressalto, ainda, que os resultados positivos apresentados refletem o compromisso e o empenho
do Tribunal e do seu corpo de servidores no exercício da sua missão institucional de aprimorar a
Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.
Por fim, registro que a versão impressa do presente documento contém QR-Code que direciona
para a versão digital do Relatório, disponível no Portal TCU, a qual inclui hiperlinks que permitem ao
leitor acessar informações complementares sobre os assuntos abordados.
Brasília, agosto de 2017.

RAIMUNDO CARREIRO
Presidente do TCU
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1. PRINCIPAIS RESULTADOS DO TCU no 2º TRIMESTRE DE 2017

1.1.TCU em números
Benefício financeiro das ações de controle externo

R$ 3,320
bilhões

Montante envolvido nas medidas cautelares adotadas

R$ 3,412
bilhões

Responsáveis condenados em débito e/ou multados

853

Valor das condenações

R$ 1,909
bilhão

Fiscalizações concluídas

119

Processos de controle externo apreciados conclusivamente

1.352

Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança na Administração Pública Federal

24

Empresas declaradas inidôneas para participar de licitações na
Administração Pública Federal

42

Indisponibilidades de bens decretadas

29

Arrestos de bens solicitados

12

Medidas cautelares adotadas

30

Atos de pessoal apreciados
Processos de cobrança executiva formalizados
Valor envolvido nos processos de cobrança executiva
Acórdãos proferidos
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1.2.Benefícios financeiros das ações de controle externo
Os benefícios das ações de controle externo são, em grande parte, de difícil mensuração em
termos financeiros. Advêm, por exemplo, da própria expectativa do controle, da prevenção do
desperdício, de melhorias na alocação de recursos, da sugestão de aprimoramento de leis, da redução
de danos ambientais e da melhoria de políticas públicas.
Alguns resultados, contudo, são passíveis de mensuração em termos financeiros, inclusive com a
geração de benefícios por tempo indeterminado.
Acórdão/Relator (a)

Ação de Controle

Benefícios (R$)

Correção de irregularidades ou impropriedades
Relatório de auditoria nas obras de duplicação e restauração da Rodovia
BR-163/MT, no segmento entre o km 461,70 e o km 507,10, no Estado de
Mato Grosso/MT.

6.090.849,56

Representação, formulada por unidade técnica do TCU, no curso dos
trabalhos que verificou a legalidade e legitimidade de atos de gestão
praticados no âmbito do contrato para fornecimento de alimentação
para os V Jogos Mundiais Militares realizados na Cidade do Rio de Janeiro.

11.366.811,68

1.133/2017-Plenário
Min. Bruno Dantas

Auditoria realizada nas obras para controle de inundações da Bacia
Hidrográfica do Córrego Paciência, no Município de São Paulo/SP.

10.100.940,70

914/2017-Plenário

Tomada de Contas Especial que analisou irregularidade na celebração de
convênios entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de
Porto Nacional/TO que tinham por objeto a melhoria e ampliação das
redes de abastecimento de água e captação de esgoto no Município.

550.000,00

Auditoria realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para
avaliar a regularidade de pagamentos a servidores e pensionistas das
parcelas decorrentes de decisão judicial de natureza compensatória.

43.766.510,84

Monitoramento das determinações do Acórdão 2.763/2016-TCUPlenário emitidas em processo que examinou irregularidades no
825/2017-Plenário Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
Min. Augusto Nardes relacionadas ao Pregão Eletrônico 168/2016, cujo objeto é a execução de
serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de
equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais.

741.308.968,25

Acompanhamento realizado no Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) identificou, por meio de cruzamentos sistemáticos de bases de
dados informatizadas, irregularidades na concessão e no pagamento de
benefícios previdenciários.

433.197.312,80

Acompanhamento realizado no Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), no Ministério do Trabalho e no Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento identificou, por meio de cruzamentos sistemáticos de
bases de dados informatizadas, irregularidades na concessão e no
pagamento de benefícios trabalhistas relacionados aos segurosdesemprego do trabalhador formal e do pescador artesanal.

75.464.440,63

1.113/2017-Plenário
Min. Ana Arraes
1.027/2017-Plenário
Min. Walton Alencar

Min. Subst. Marcos
Bemquerer
5.434/2017-2ª
Câmara
Min. Ana Arraes

1.057/2017-Plenário
Min. Vital do Rêgo

1.058/2017-Plenário
Min. Vital do Rêgo

Incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de órgão ou entidade da administração pública
847/2017-Plenário

Acompanhamento de desempenho na execução das obras do Programa
Min. Benjamin Zymler de Aceleração do Crescimento pela Prefeitura de Várzea Grande/MT.
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Acórdão/Relator (a)

Ação de Controle

Benefícios (R$)

Redução de preço máximo em processo licitatório específico
Acompanhamento da conformidade das contratações realizadas por
prefeituras e pelo Governo do Estado do Espírito Santo com recursos
federais disponibilizados por meio de transferências voluntárias, de
forma a garantir a tempestividade das ações de controle por parte do
Tribunal.

236.000,00

847/2017-Plenário Acompanhamento de desempenho na execução das obras do Programa
Min. Benjamin Zymler de Aceleração do Crescimento pela Prefeitura de Várzea Grande/MT.

5.423.107,17

2.516/2017-1ª
Câmara
Min. Subst. Augusto
Sherman

Elevação de preço mínimo da outorga ou da empresa a ser privatizada

670/2017-Plenário
Min. Walton Alencar

Terceiro estágio da fiscalização sobre arrendamento de área e
infraestrutura pública localizada no Porto do Rio de Janeiro administradas
pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), para implantação de
terminal portuário para a movimentação de granéis sólidos vegetais,
especialmente trigo.

34.160.540,71

Redução de tarifa pública

670/2017-Plenário
Min. Walton Alencar

Terceiro estágio da fiscalização sobre arrendamento de área e
infraestrutura pública localizada no Porto do Rio de Janeiro administradas
pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), para implantação de
terminal portuário para a movimentação de granéis sólidos vegetais,
especialmente trigo.

Total de benefícios

26.797.526,27

1.411.863.008,61

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU (Segecex).

Ao valor dessas deliberações devem ser somados, como benefícios das ações de controle externo, os
valores das condenações em débito e das multas aplicadas (R$ 1.909.023.662,34).
Assim, o benefício financeiro total mensurável das ações de controle, no 2º trimestre de 2017,
atingiu o montante de R$ 3.320.886.670,95, valor 6,86 vezes superior ao custo de funcionamento do TCU
no período (R$ 484.342.812,70).

R$ 1,00
,00real

R$ 6,86
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1.3.Deliberações e Jurusprudência
1.3.1. Quantitativo de deliberações do TCU por colegiado
As deliberações do TCU, tanto do Plenário quanto das Câmaras, assumem a forma de acórdãos,
que são publicados, conforme o caso, no Diário Oficial da União e/ou no Boletim do Tribunal de
Contas da União (BTCU). O inteiro teor dos acórdãos também está disponível no Portal do TCU na
internet, no endereço: http://www.tcu.gov.br.

Colegiado

Sessões no 2º Trimestre

Acórdãos no 2º Trimestre

2016

2017

2016

2017

Plenário

26

20

928

754

1ª Câmara

13

13

1.992

3.101

2ª Câmara

13

13

3.653

2.717

Total

52

46

6.573

6.572

Fonte: Secretaria das Sessões (Seses).

O Tribunal é um órgão colegiado e suas decisões são tomadas pelo Plenário ou por uma de suas duas
Câmaras. A composição desses colegiados para o exercício de 2017 encontra-se disponível no Portal TCU:
http://portal.tcu.gov.br/institucional/colegiados/.

Plenário do Tribunal de Contas da União

1.3.2. Jurisprudência
Ao deliberar sobre assuntos ou matérias de sua jurisdição e competência, o TCU pode aprovar Súmula
da Jurisprudência, que se constitui de princípios ou enunciados, resumindo teses, soluções, precedentes e
entendimentos, adotados reiteradamente pelo Tribunal.
Ademais, o TCU, ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações
anteriores, poderá instaurar incidente de uniformização de jurisprudência. Para dirimir a questão
suscitada, o Tribunal poderá firmar entendimento, de caráter normativo, que orientará futuras
deliberações. O acórdão que resolver a divergência poderá constituir enunciado de Súmula sobre a
matéria.
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Neste trimestre, o TCU firmou o seguinte entendimento:
Irregularidades nos atos de gestão do Fundo Nacional de Saúde
Acórdão 1.072/2017-Plenário (Relator: Min. Bruno Dantas).
Os valores transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos demais entes federativos constituem recursos
originários da União, competindo ao Ministério da Saúde a instauração de processos de tomada de contas
especial e ao TCU, sua apreciação, ainda que o cofre credor seja o fundo de saúde do ente da Federação
beneficiário.
Tratando-se de débito decorrente de dano ao erário propriamente dito na utilização de recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS) transferidos fundo a fundo aos estados, municípios e ao Distrito Federal, cabe ao gestor
responsável pela irregularidade a obrigação de ressarcir o erário, devendo a recomposição ser feita ao FNS, em
respeito à legistalção, e considerando ainda que o art. 27 da LC 141/2012 refere-se, exclusivamente, aos débitos
decorrentes de desvios de objeto ou finalidade.
Tratando-se de débito decorrente do recebimento irregular de recursos do SUS transferidos fundo a fundo aos
estados, municípios e ao Distrito Federal, independentemente do destino final dado aos recursos repassados,
cabe ao ente recebedor restituir o FNS, podendo, ainda, haver aplicação de multa ao agente público causador
da irregularidade. (Boletim de Jurisprudência 174/2017)

O Tribunal também consolida, no Boletim de Jurisprudência, deliberações que, no período,
receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial, considerando-se ao menos um dos
seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de entendimento
importante. As informações não constituem, todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo TCU nem
representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente do Tribunal sobre a matéria. O objetivo é
facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU.
Ressalte-se que as Publicações de Jurisprudência do TCU estão disponíveis nos aplicativos para
dispositivos móveis, nas lojas de aplicativos App Store (iOS) e Google Play (Android). Também é possível se
cadastrar no Sistema Push e receber novidades do TCU, acompanhamento processual, bem como alerta de
pesquisas.

1.4.Atos Normativos
O Tribunal, considerando o poder regulamentar que lhe confere o art. 3º da Lei 8.443, de 16 de
julho de 1992 (Lei Orgânica do TCU), pode expedir atos normativos, na forma de instruções normativas,
decisões normativas e resoluções, versando sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos
processos que lhe devam ser submetidos. No trimestre, o TCU aprovou os seguintes atos normativos:
Revoga a Instrução Normativa - TCU nº 43, de 3 de julho de 2002, que dispõe
Instrução Normativa - TCU nº 77, sobre o acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União dos processos de
revisão tarifária periódica dos contratos de concessão dos serviços de
de 17 de maio de 2017
distribuição de energia elétrica. ( Diário Oficial da União de 22/05/2017)
Dispõe sobre a política de gestão de riscos do Tribunal de Contas da União e
altera as Resoluções-TCU 266, de 2014, que define a estrutura, as competências
Resolução - TCU nº 287 de 12 de e a distribuição das funções de confiança das unidades da Secretaria do
Tribunal; a 261, de 2014, que dispõe sobre a Política de Segurança Institucional
abril de 2017
(PSI/TCU) e o Sistema de Gestão de Segurança Institucional do Tribunal
(SGSIN/TCU) e a 247, de 2011, que dispõe sobre a Política de Governança de
Tecnologia da Informação do Tribunal. ( Diário Oficial da União de 19/04/2017)
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1.5.Processos de controle externo
No trimestre, foi registrado volume de apreciação 5,37% superior em relação à entrada de
processos, contribuindo de modo significativo para a tempestividade da atuação do Tribunal na
apreciação dos processos de controle externo.
Processos autuados e apreciados (exceto processos de pessoal e sobrestados)
2º trimestre 2016

Tipo do processo

2º trimestre 2017

Autuados

Apreciados

Autuados

Apreciados

Consulta

10

8

10

5

Contas

3

205

29

82

Denúncia

88

94

78

58

Fiscalização

144

159

133

124

Representação

401

446

541

409

Solicitação do Congresso Nacional

24

33

20

14

Tomada de Contas Especial

702

574

396

577

Outros

160

125

76

83

1.532

1.644

1.283

1.352

Total de processos
Fonte: Sistema Sinergia.

1.6.Fiscalizações
Os instrumentos de fiscalização adotados pelo TCU, conforme estabelecido em seu Regimento
Interno, são: acompanhamento, auditoria, inspeção, levantamento e monitoramento. A maior parte das
fiscalizações realizadas são auditorias, que podem ser de conformidade, financeira ou operacional.
No 2º trimestre de 2017, foram concluídas 119 fiscalizações, destacando-se a complexidade dessas
ações devido à orientação do TCU no sentido de realizar fiscalizações coordenadas, com maior abrangência
geográfica e com maior aprofundamento no objeto de controle.
93

63

2016

2017

47
38

6

12

8

Acompanhamento

3
Auditoria

Inspeção

Levantamento

6

7

Monitoramento

Fonte: Sistema Sinergia.

Vale registrar que uma análise sobre as fiscalizações deve considerar a alocação de recursos em cada
ação e não apenas a quantidade de ações. Nesse sentido, comparando-se o 2º trimestre do ano de
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2016 com o mesmo período de 2017, embora exista diminuição no número de fiscalizações, houve um
acréscimo de 28% na alocação de recursos humanos para os trabalhos de fiscalização, devido a maior
complexidade e amplitude dos trabalhos realizados.
Dentre as fiscalizações concluídas no trimestre, 45,4% (54) foram solicitadas pelo Congresso
Nacional e 54,6% (65) foram decorrentes da iniciativa do próprio Tribunal.

1.7.Atos de pessoal
O TCU aprecia, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de
aposentadoria, reforma e pensão. Também fiscaliza a legalidade das despesas efetuadas com o pagamento
de pessoal, inclusive quanto à adequação às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
2º trimestre

2º trimestre

Acumulado

2016

2017

2017

24.506

19.478

36.359

a) ilegais

338

236

424

b) legais

17.668

13.784

27.729

6.500

5.458

8.206

Atos de pessoal
Apreciados conclusivamente:

c) prejudicados por perda de objeto e por inépcia do ato
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU (Segecex).

Destaca-se que, dos 19.478 atos apreciados no trimestre, 236 tiveram registro negado em razão de
ilegalidades. Nesses casos, o Tribunal determina ao órgão de origem que adote as medidas cabíveis,
fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado. No Portal TCU, página
“Fiscalização de Pessoal”, podem ser realizadas consultas e pesquisas referentes ao tema.

1.8.Medidas cautelares
Em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário ou de risco de ineficácia da decisão
de mérito, o Plenário ou o relator pode, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar,
determinando, entre outras providências, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o
TCU decida sobre o mérito da questão suscitada. A adoção dessas medidas não necessariamente gera
impacto econômico imediato, mas visa, sobretudo, ao resguardo tempestivo da legalidade e da moralidade
na aplicação dos recursos públicos federais.
No trimestre, registram-se os seguintes dados sobre medidas cautelares:
Suspensão de
contratos

Suspensão de
licitação

Suspensão de
repasse/pagamentos

Outros*

7

17

5

1

TOTAL
30
R$ 3,412
bilhões

*Suspensão do procedimento de resgate dos Títulos da Dívida Agrária emitidos.

O detalhamento das cautelares concedidas no período consta do Anexo II deste relatório.
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1.9.Julgamento de contas
O TCU julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos federais, bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário federal. Nos casos de omissão na prestação de contas, de não
comprovação da aplicação de recursos repassados pela União, de ocorrência de desfalque ou de desvio de
dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que
resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente deve instaurar Tomada de Contas Especial,
para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano, com vistas à obtenção do respectivo
ressarcimento.
No 2º trimestre de 2017, o TCU julgou de forma definitiva as contas de 2.038 responsáveis.
Motivos do julgamento pela irregularidade das
contas no 2º trimestre de 2017

Responsáveis julgados em contas, por
resultado de julgamento
924

Regular
Regular com
ressalvas
Irregular

1.096

Desfalque ou desvio de dinheiro,
Omissão no dever de
bens ou valores públicos
prestar contas
6%
11%

469
360

Prática de ato
de gestão ilegal,
ilegítimo ou
antieconômico
32%

621
628

2ºT 2016

Reincidência no
descumprimento de
determinação…

Dano ao erário
51%

2ºT 2017

Observação: a soma das quantidades por resultado de julgamento (2.084) é maior do que o total de responsáveis (2.038), pois um
mesmo responsável pode receber julgamento diferente em distintos processos, ao longo do trimestre.
Fonte: Sistemas Radar e Sinergia.

1.10.Condenações e sanções
Dos 659 processos de tomada e prestação de contas apreciados de forma conclusiva no trimestre, em
441 (67%) deles foram condenados 730 responsáveis ao ressarcimento de débito ou ao pagamento de multa.
Além disso, em outros 39 processos de fiscalização, denúncia e representação foram aplicadas multas a 123
responsáveis. Nos processos de contas, os responsáveis foram condenados ao ressarcimento de débito e ao
pagamento de multa em valores superiores a R$ 1,906 bilhão, atualizados até as datas dos respectivos
acórdãos. Nos demais processos, foram aplicadas multas que totalizaram mais de R$ 2,257 milhões.
Valor das condenações (em R$)
Prestação de contas
Tomada de contas
Tomada de contas especial
Subtotal – Contas com débitos e/ou multas
Fiscalização, denúncia e representação
Total

2º trimestre 2017 (R$)
Débito

Multa

1.590.726,96

51.000,00

1.641.726,96

26.023.013,02
496.335.752,35
523.949.492,33
0,00

3.468.400,00
1.379.296.930,01
1.382.816.330,01
2.257.840,00

29.491.413,02
1.875.632.682,36
1.906.765.822,34
2.257.840,00

523.949.492,33

1.385.074.170,011.909.023.662,34

Fonte: Sistema Sinergia.
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Além das condenações de natureza pecuniária, o TCU pode aplicar outras sanções capazes de alcançar
o patrimônio jurídico daquele que fraudou ou utilizou mal os recursos públicos. No decorrer do 2º trimestre
de 2017, 24 responsáveis foram considerados inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função
de confiança na Administração Pública Federal, 29 responsáveis tiveram a indisponibilidade de bens
decretada pelo TCU e 42 empresas foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a União.
O Tribunal ainda solicitou à Advocacia-Geral da União (AGU), por intermédio do Ministério Público
junto ao Tribunal, a adoção das medidas necessárias a 12 arrestos de bens de responsáveis em montante
suficiente ao ressarcimento dos respectivos danos causados ao erário. Mais detalhes podem ser
encontrados nos Anexos III a VI deste relatório.
Vale esclarecer que o Portal TCU apresenta informações de processos com julgamento definitivo de
mérito, em que não há mais possibilidade de recursos, enquanto os aludidos anexos ao presente relatório
apresentam a relação dos responsáveis condenados no período, independentemente do trânsito em julgado
da decisão condenatória.

1.11.Anulação e sustação de atos e contratos
Se verificada ilegalidade de ato ou de contrato em execução, conforme previsto no art. 71, inciso IX,
da Constituição Federal, o TCU pode fixar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei.
Caso o órgão ou a entidade não adote as providências determinadas, poderá o Tribunal sustar a
execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. No caso
de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de
imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis. Detalhes sobre as deliberações do TCU que fixaram prazo
para anulação e sustação de atos e contratos podem ser obtidos no Anexo I deste relatório.
Além dessas deliberações, o TCU também apreciou, no trimestre, diversos processos referentes a atos
de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões em que foram apurados
indícios de ilegalidades (vide item 1.9 deste Relatório). Nesses casos, o Tribunal fixou prazo para que os
gestores responsáveis suspendessem, no todo ou em parte, os pagamentos considerados irregulares.
O gráfico adiante apresenta a distribuição, por tipo de determinação, dos processos deliberados no
trimestre e nos quais houve fixação de prazo a órgãos ou entidades para a adoção de providências.
Devolução de
pagamentos
indevidos em
contratos (6)

Suspensão de pagamento ou ressarcimento
/retenção de valores de Contrato (2)

Anulação, revogação,
suspensão e ajustes em
Licitação (5)

Anulação, revogação, suspensão,
rescisão e ajustes em contrato ou
convênio (10)

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).
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1.12.Atuação do Ministério Público junto ao TCU
O Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) é órgão autônomo e independente, cuja finalidade
principal é defender a ordem jurídica no âmbito de atuação do Tribunal. Compete-lhe dizer de direito,
oralmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à decisão do TCU. Trata-se de órgão composto por
um Procurador-Geral, três subprocuradores-gerais e quatro procuradores.
Ao MP/TCU também compete promover, junto à Advocacia-Geral da União (AGU) e demais órgãos
competentes, as medidas referentes à cobrança executiva dos débitos e multas imputados por acórdãos do
Tribunal. No 2º trimestre de 2017, foram autuados 754 processos de cobrança executiva, envolvendo cerca
de R$ 355,345 milhões. No mesmo período, o MP/TCU emitiu parecer em 6.400 processos, conforme
detalhado no quadro a seguir.
Tipo de processo
Admissão, aposentadoria, reforma e pensão

2º trimestre
2016
4.410

2º trimestre
2017
5.198

Acumulado
2017
7.355

Auditoria, inspeção e levantamento

14

11

24

Consulta

3

1

1

Denúncia

3

2

6

Monitoramentos e acompanhamentos

8

7

10

Representação

27

48

77

Solicitação

----

----

1

1

1

4

1.078

1.008

1.776

170

124

205

5.714

6.400

9.461

Solicitação do Congresso Nacional
Tomada de contas especial
Tomada e prestação de contas
Total
Fonte: Sistema Sinergia.
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O CONGRESSO
NACIONAL
E O TCU
Conforme estabelece o art. 71 da
Constituição de 1988, o controle
externo é exercido pelo Congresso
Nacional com o auxílio do TCU.
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2. O CONGRESSO NACIONAL E O TCU

O Congresso Nacional, como titular do controle externo, possui papel importante para o sucesso das
ações de controle. Desse modo, estreitar o relacionamento com o Parlamento, por meio do estabelecimento
de canais apropriados de diálogo que permitam a identificação de demandas e de expectativas, bem como a
captação e disseminação de informações estratégicas para o exercício do controle, emergem como ações
indispensáveis à definição do foco de atuação e ao fortalecimento do controle externo.

2.1.Canais de Comunicação entre o TCU e o Congresso Nacional
No intuito de manter e aprimorar a integração com o Congresso Nacional, o Tribunal dispõe de uma
Assessoria Parlamentar (Aspar), vinculada à Presidência do
TCU, para prestar apoio em assuntos relacionados ao Congresso
Nacional e suas Casas, comissões e parlamentares. A unidade
dedica-se à contínua melhoria na troca de informações entre o
Congresso Nacional e o TCU. Para tanto, integrantes da equipe
da Aspar visitam regularmente as comissões do Legislativo e
estão aptos a auxiliar na prestação de informações e na
interlocução com as demais unidades do Tribunal.

A equipe da Assessoria Parlamentar do TCU
(Aspar) visita regularmente as comissões do
Legislativo e auxilia na prestação de informações
ao Congresso Nacional e na interlocução com as
demais unidades do Tribunal.
Contatos: Telefone (61) 3316-7622
Endereço eletrônico: aspar@tcu.gov.br

Visando essa maior interação com o Parlamento, o Portal TCU (http://portal.tcu.gov.br/) apresenta
uma página intitulada “O TCU e o Congresso Nacional”, onde podem ser acessados os principais trabalhos
conduzidos pelo Tribunal. Nessa página também podem ser realizadas consultas e pesquisas sobre assuntos
diversos de interesse dos congressistas, tais como:


Contas do Governo



Inelegíveis (responsáveis considerados inelegíveis)



Fiscobras (obras fiscalizadas pelo TCU)



Relatório de Atividades do TCU



Solicitações do Congresso Nacional



Notícias (sobre fiscalizações do TCU)
Também está disponível no Portal TCU, a cartilha “O Congresso

Nacional e o TCU – Controle Externo Integrado”, publicação que traz
informações sobre a competência, o organograma, as áreas fiscalizadas
e as atividades relevantes do TCU, bem como apresenta
esclarecimentos de como o Congresso, suas comissões e membros
podem demandar trabalhos ao Tribunal.
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2.2.Solicitações do Congresso Nacional
A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e suas comissões técnicas ou de inquérito podem
solicitar ao Tribunal a realização de fiscalizações e o fornecimento de informações sobre trabalhos
efetuados. As solicitações são aprovadas pelos colegiados do Congresso Nacional, de acordo com o
estabelecido nos incisos IV e VII do art. 71 da Constituição Federal.
Tais demandas são atendidas por meio da instauração de processos no Tribunal denominados
Solicitações do Congresso Nacional (SCN), os quais têm acompanhamento especial pela Assessoria
Parlamentar do TCU (Aspar), que presta apoio especializado em assuntos relacionados ao Congresso
Nacional e suas Casas.

2.2.1. Consulta às Solicitações do Congresso Nacional
Tendo em vista o tratamento prioritário que o Tribunal dispensa
às solicitações do Poder Legislativo que lhe são encaminhadas, o Portal
TCU, disponibiliza plataforma que permite consultar as Solicitações do
Congresso Nacional (SCN) protocolizadas.
A consulta é realizada com base em parâmetros para pesquisa,
tais como: autor da Solicitação, tipo de pedido e assunto. Endereço no
Portal TCU: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1438:1:116256455133890
A seguir, a situação desses processos no trimestre:
Solicitações do Congresso Nacional (SCN)

Quantidade

Processos de SCN encaminhados ao TCU

20

Processos de SCN apreciados

29

Processos de SCN em tramitação no TCU

87

Fonte: Assessoria Parlamentar do TCU (Aspar).

Cabe destacar as seguintes deliberações a partir de processos de SCN no 2º trimestre de 2017:

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Recursos dos fundos das telecomunicações
(Acórdão 749/2017-Plenário. Relator: Min Bruno Dantas)
O Tribunal realizou auditoria acerca da arrecadação e da aplicação dos recursos dos fundos das
telecomunicações – Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (Fust) e Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
(Funttel) – e da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).
Como consequência, o TCU determinou ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
que apresente estudo acerca dos atuais patamares de arrecadação do Fistel e do Fust, em face da baixa
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aplicação dos recursos em suas finalidades legais, no qual deve constar análises sobre os impactos de
eventual alteração na composição atualmente observada entre arrecadação, aplicação e desvinculação dos
fundos, considerando, inclusive, informações obtidas junto à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria
de Orçamento Federal.

MINAS E ENERGIA
Usina Termonuclear de Angra 3
(Acórdão 1.329/2017-Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes)
Ao apreciar solicitação da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, originada do
Requerimento CMA nº 19/2017, o TCU informou à Presidência da referida Comissão e ao autor do
Requerimento que as fiscalizações empreendidas pelo Tribunal realizadas no âmbito da construção da
Usina Termonuclear de Angra 3 não analisaram questões atinentes às especificidades da segurança do
projeto relacionadas a possíveis impactos e riscos de danos ambientais e humanitários, pois trataram,
principalmente, de fraudes em licitações e na execução de contratos, de ocorrência de sobrepreços e de
superfaturamentos, além de questões financeiras e problemas nos avanços das obras, nos cronogramas de
execução e de financiamento. Ainda, o acórdão em tela listou os processos abrangendo fiscalizações
realizadas pelo TCU em empreendimentos afetos à construção da Usina Termonuclear de Angra 3.

Depósitos de rejeitos radioativos serão auditados pelo TCU
(Acórdão 996/2017-Plenário. Relatora: Min. Ana Arraes)
O Tribunal realizará fiscalização nas Indústrias Nucleares do Brasil (INB) para avaliar as despesas
e as condições de armazenamento do resíduo radioativo conhecido como Torta II - produto proveniente
do tratamento químico do minério da monazita e precisa ser estocado seguindo normas rígidas de
segurança. A decisão decorre do exame de solicitação da Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara
dos Deputados que requereu ao TCU a realização de auditoria nos referidos depósitos localizados nos
municípios de Itu/SP, Poços de Caldas/MG e São Paulo/SP. De acordo com ofício encaminhado pela CME
ao Tribunal, parlamentares da Comissão visitaram o depósito localizado em Itu e verificaram que o material
radioativo não está sendo armazenado de maneira adequada, colocando em risco populações próximas e
mananciais.

2.3.Audiências Públicas e Reuniões Técnicas
A participação do TCU em audiências públicas se traduz em significativa oportunidade para a
discussão de temas indispensáveis ao aprimoramento das ações de controle a cargo do Tribunal e do
próprio Congresso Nacional.

2.3.1. Congresso Nacional
Comissão

Tema Discutido

Comissão Mista de Medida
Provisória (CMMPV)

Audiência Pública para tratar da Medida Provisória 754/2016, a
qual versa sobre alteração da Lei nº 10.742, de 6 de outubro de
2003, que define normas de regulação para o setor farmacêutico.

11.4.2017

Audiência Pública sobre a Medida Provisória 752/2016 que
dispõe sobre diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação
dos contratos de parceria que especifica e dá outras providências.

9.3.2017
e
15.3.2017

Fonte: Assessoria Parlamentar (Aspar).
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2.3.2. Câmara dos Deputados
Comissão

Tema Discutido

Data

Mesa Redonda sobre atual situação da Confederação Brasileira de
Esportes Aquáticos e do futuro das modalidades de natação.

18.4.2017

Audiência Pública para tratar do cumprimento do Plano de Legado
Olímpico do Parque Radical de Deodoro.

19.4.2017

Seminário Regional sobre expansão e qualidade da educação
superior do Campus Avançado Governador Valadares da
Universidade de Juiz de Fora.

15.5.2017

Audiência Pública sobre a concessionária que administra o trecho
do Espírito Santo da BR-101.

16.5.2017

Audiência Pública para tratar da concessão da BR-101, trecho
Espírito Santo.

19.4.2017

Comissão de Seguridade Social
e Família (CSSF)

Seminário referente ao PL 1.646/2015 que dispõe sobre o Fundo
Nacional de Saúde Decenal.

25.4.2017

Comissão de Educação (CE)

Audiência Pública relacionada ao lançamento da cartilha para
conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

17.5.2017

Comissão Parlamentar de
Inquérito da Previdência Social

Audiência Pública para tratar da investigação da contabilidade da
Previdência Social.

22.5.2017

Comissão
de
Fiscalização
Financeira e Controle (CFFC)

Audiência Pública sobre as Operações do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na compra de ações
e debêntures do grupo JBS e sobre suposta compra de grande
quantidade de dólares, pelo grupo JBS.

20.6.2017

Tema Discutido

Data

Comissão do Esporte (CESPO)

Comissão Externa da BR-101

Fonte: Assessoria Parlamentar (Aspar).

2.3.3. Senado Federal
Comissão

Audiência Pública sobre Direito Trabalhista e contrato de trabalho
dos trabalhadores terceirizados do Senado Federal.

24.4.2017

Audiência Pública para tratar das causas e consequências dos
principais gargalos para a liberação de carga conteinerizada nos
portos brasileiros.

26.4.2017

Audiência Pública sobre o Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL).

31.5.2017

Comissão de Transparência,
Governança,
Fiscalização
e
Controle
e
Defesa
do
Consumidor (CTFC)

Audiência Pública para tratar da fiscalização de movimentações
financeiras no Brasil.

10.5.2017

Conselho de Comunicação

Audiência Pública para tratar do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (Fust) e do Fundo para o
Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel).

9.5.2017

Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH)

Comissão de Agricultura
Reforma Agrária (CRA)
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Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (CE)

Audiência Pública para tratar do lançamento da Cartilha para
Conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A
cartilha
pode
ser
acessada
pelo
link:
www.tcu.gov.br/cartilhapnae.

16.5.2017

Fonte: Assessoria Parlamentar (Aspar).

O Tribunal e suas unidades técnicas realizam visitas periódicas aos parlamentares do Congresso
Nacional. Para tanto, prioriza-se a aproximação com as Comissões Temáticas do Parlamento, no sentido
de divulgar às Presidências das Comissões os principais trabalhos do TCU relacionados às respectivas
áreas de atuação.
Nesse intuito, foram realizadas, no trimestre, 42 reuniões técnicas com parlamentares/comissões.
Destacam-se as reuniões entre a Presidência do Tribunal e os membros da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados. O primeiro encontro foi realizado no Parlamento no dia 5.4.2017 e o
segundo nas dependências do TCU em 31.5.2017.
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AÇÕES DE
CONTROLE
EXTERNO
Ações de controle
em destaque no
2º trimestre de 2017.
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3. AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

A diversidade e a abrangência da atuação do TCU alcançam desde a avaliação de desempenho de
órgãos públicos e da efetividade de programas governamentais até a legalidade dos atos de receita e de
despesa públicas. O Tribunal também fiscaliza obras de engenharia, desestatizações e concessões de
serviços públicos, bem como outras áreas de atuação governamental. Examina, ainda, as contas dos
gestores de recursos públicos federais, atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias,
reformas e pensões, entre outros objetos de controle.

3.1.Contas do Presidente da República
Pela 82ª vez, o Tribunal desempenhou a primeira das
competências que lhe são atribuídas pela Constituição
Federal: apreciar e emitir parecer prévio conclusivo sobre as
contas do Presidente da República. A análise realizada pelo
Tribunal subsidia o Congresso Nacional com elementos
técnicos para emitir seu julgamento e, assim, atender a
sociedade, no seu justo anseio por transparência e correção
na gestão dos recursos públicos.
Registre-se que, no dia 28/06/2017, após a sessão
Plenária que apreciou as contas referentes ao exercício de
2016, o Presidente do TCU, Ministro Raimundo Carreiro, e o
relator do processo, Ministro Bruno Dantas, entregaram o
Relatório ao Presidente do Congresso Nacional. A íntegra do
Relatório e Parecer Prévio, bem como as fichas síntese com
os principais destaques do Relatório podem ser acessados no
Portal TCU.
O Relatório e o Parecer Prévio sobre a Prestação de Contas do Presidente da República (PCPR)
apresentam ao País diagnóstico sistêmico efetuado pelo Tribunal sobre aspectos relevantes da conformidade
da gestão das finanças públicas federais no ano que passou. É o mais abrangente e fundamental produto do
controle externo e constitui etapa máxima no processo democrático de responsabilização e de prestação de
contas governamental, ao subsidiar o Congresso Nacional e a sociedade com informações essenciais para
avaliação das ações relevantes do Poder Executivo Federal na condução dos negócios do Estado.
A opinião do TCU sobre as contas é materializada em Pareceres Prévios, emitidos nos termos do
art. 71, inciso I, da Constituição Federal, que devem exprimir se tais contas representam adequadamente as
posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial consolidadas no encerramento do exercício, bem
como se observam os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública Federal, com
destaque para o cumprimento das normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos
orçamentos da União e nas demais operações realizadas com recursos públicos federais.
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Consoante a Lei 8.443/1992, as contas presidenciais incluem os balanços gerais da União e o relatório
do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos de
que trata o § 5° do art. 165 da Constituição Federal. As contas ora analisadas referem-se ao período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 2016, no qual ocuparam o cargo de Chefe do Poder Executivo a Excelentíssima
Senhora Dilma Vana Rousseff (de 1/1 a 11/5/2016) e o Excelentíssimo Senhor Michel Miguel Elias Temer
Lulia (de 12/5 a 31/12/2016). Dessa forma, no que se refere à regularidade da gestão dos recursos públicos
federais, o TCU, considerou os respectivos períodos de gestão, visando entregar ao Congresso Nacional
pareceres prévios específicos para cada Chefe do Poder Executivo em 2016.
No que se refere à fidedignidade das demonstrações contábeis consolidadas, a conclusão do Tribunal
encontra-se registrada no parecer prévio relativo ao período encerrado em 31/12/2016, uma vez que a
opinião visa exprimir se as contas prestadas pelo Presidente da República “representam adequadamente as
posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial, em 31 de dezembro”, conforme estabelecido no
art. 228 do Regimento Interno do Tribunal (RITCU).
Com base no disposto no art. 228, § 2º, do RITCU, o Relatório também contém informações sobre: i)
o cumprimento dos programas previstos na lei orçamentária anual quanto à legitimidade, eficiência e
economicidade, bem como o atingimento de metas e a consonância desses com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias; ii) o reflexo da administração financeira e orçamentária no desenvolvimento
econômico e social do país; e iii) o cumprimento dos limites e parâmetros estabelecidos pela Lei
Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Página 31 de 79

Parte integrante do Avulso
27do AVN nº 17 de 2017.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 2º TRIMESTRE 2017

A seguir, passa-se a descrever os principais resultados apresentados no relatório, que contém sete
capítulos. Inicialmente, consta um panorama sobre a conjuntura econômica, financeira e orçamentária da
União ao longo do exercício de 2016. Nesse sentido, são apresentados os principais indicadores
macroeconômicos e os instrumentos de política monetária e creditícia utilizados pelo governo durante o
exercício. Além disso, apresentam-se informações sobre a política fiscal e os principais indicadores da dívida
pública, bem como dados gerais da execução orçamentária.
O capítulo seguinte representa o esforço do TCU no sentido de avaliar os resultados da atuação do
Governo Federal em 2016 no que se refere à execução dos seus programas temáticos. Em 2016, a análise
realizada pelo Tribunal não tratou do alcance dos resultados propriamente ditos, mas teve como objetivo
aferir se os instrumentos de medição de desempenho (metas) definidos no PPA 2016-2019 são apropriados
e suficientes para demonstrar os resultados das intervenções governamentais.
Logo após, são registrados os resultados dos exames realizados pelo TCU a respeito da conformidade
da gestão orçamentária e financeira no exercício de 2016 às regras insculpidas na Constituição Federal, na
Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual
(LOA), em atenção ao disposto no caput e no § 1º do art. 228 do RITCU. Esses exames embasam as opiniões
do Tribunal sobre a observância dos princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública
Federal nos pareceres prévios sobre as Contas de ambos os Presidentes da República em 2016.
O capítulo seguinte apresenta os resultados e as conclusões da auditoria do Balanço Geral da União
(BGU) referente a 2016. O exame realizado pelo TCU almeja exprimir se o balanço reflete, em todos os
aspectos relevantes, as posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial da União em 31/12/2016.
Verifica-se a confiabilidade das demonstrações contábeis consolidadas do Governo Federal, fundamentando
a opinião deste Tribunal no parecer prévio.
Em seguida, registra-se a análise sobre o cumprimento de recomendações e a observância de alertas
exarados nos Relatórios sobre as Contas Presidenciais referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015. E, por
fim, apresenta-se a conclusão do Relatório.
Conjuntura Econômica, Financeira e Orçamentária
O Produto Interno Bruto (PIB) em valores constantes no exercício de 2016 alcançou R$ 6,3 trilhões,
valor inferior ao PIB de 2015 (R$ 6,5 trilhões). Assim, houve uma retração do PIB real de -3,60% em 2016,
valor este próximo à queda do PIB em 2015, equivalente a -3,77%.
Pode-se observar que houve retração da taxa de crescimento do PIB real per capita em 2014, 2015 e
2016, nos percentuais equivalentes a -0,4%, -4,6% e -4,4%, respectivamente. Recorda-se que na crise do
subprime, que foi sentida no Brasil em 2009, houve uma retração de -1,2% desse indicador. Portanto, as
retrações em 2014 e em 2015 foram quase quatro vezes maiores do que em 2009, em termos per capita.
O consumo final das famílias mostra sua maior queda no quarto trimestre de 2015 (-6,72%) e começa
a se recuperar lentamente até alcançar -2,90% no último trimestre de 2016. Da mesma forma, a variação da
formação bruta de capital fixo mostra sua maior queda no quarto trimestre de 2015 (-18,69%) e começa a
se recuperar lentamente até alcançar -5,44% no último trimestre de 2016. Ambos ainda apresentam taxas
de crescimento negativas ao final de 2016, entretanto com uma tendência positiva de crescimento. O
consumo do Governo, por sua vez, alcançou sua maior queda no último trimestre de 2015 (-1,65%) e, a partir
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de então, houve recuperação gradativa da taxa, alcançando -0,14% no quarto trimestre de 2016, o que
denota uma menor contenção de gastos do governo em termos reais no exercício de 2016.
A evolução da taxa de poupança interna mostrou uma forte queda, passando de 18,3% do PIB em
2013 para 13,9% do PIB em 2016. Essa queda pode ser explicada pelo incremento do déficit público e pelo
elevado endividamento das famílias.
Com relação à taxa de investimento (capital fixo – formação bruta), no exercício de 2014, iniciou-se
uma tendência de queda, passando de 19,9% (2014) para 18,1% em 2015 e 16,4% em 2016. Esse declínio
deveu-se em grande parte à desaceleração da atividade econômica.
A carga tributária total em 2016 correspondeu a 31,70% do PIB, redução de 0,33 p.p., se comparada
a 2015, e redução de 1,66 p.p., se comparada ao pico de 33,36% atingido em 2011. Segundo dados do FMI
relativos a 2016, a carga tributária brasileira supera: i) a carga dos países que compõem o Brics, bloco de
países em desenvolvimento que se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento de suas
economias, ii) a carga média dos países da América Latina e iii) a carga média dos países do G20 emergente.
As vendas dos produtos brasileiros em 2016, no total de US$ 185,2 bilhões, sofreram diminuição de
3,1% se comparadas a 2015. As importações brasileiras, por sua vez, sofreram redução de 19,8%, passando
de US$ 171,5 bilhões em 2015 para US$ 137,6 bilhões em 2016. Com exportações de US$ 185,2 bilhões e
importações de US$ 137,6 bilhões, a balança comercial apresentou superávit de US$ 47,7 bilhões ao final de
2016, o maior resultado obtido em toda a série iniciada em 1980.
O saldo das reservas internacionais, pelo conceito de liquidez, atingiu US$ 372,2 bilhões em 2016,
apresentando elevação de 0,9% sobre o saldo existente no final do exercício anterior.
Quanto ao comportamento dos preços em 2016, a taxa de inflação acumulada medida pelo IPCA foi
de 6,29% a.a., ficando acima do centro da meta de 4,5% e abaixo do limite superior de 6,5%. Assim, houve
forte queda da taxa de inflação em 2016 em relação ao ano anterior, cuja taxa de inflação foi 10,67% a.a.
A condução da política monetária entre 2009 e 2015, intercalando períodos de elevada expansão e de
insuficiente contração, se refletiu na taxa de inflação. Destaque-se também que em 2015 houve uma forte
retração na atividade econômica, com uma queda do PIB em torno de 3,77%, o que fornece uma dimensão
do efeito da política monetária no período até 2015. A partir de 2016, observa-se a execução de uma política
monetária mais restritiva, que levou a uma forte redução da inflação para 6,29% a.a. Deve-se levar em conta
também a contribuição da queda de 3,60% do PIB em 2016.
Evolução Anual da Taxa de Inflação – 2008-2016
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A taxa de desocupação mensal no exercício de 2016 mostra uma tendência de crescimento inicial,
com uma estabilização em torno de 12% a partir de agosto até dezembro. Comparativamente aos exercícios
de 2012 a 2015, as taxas de desocupação mensal de 2016 foram superiores em todos os meses. A partir do
final do exercício de 2014, com uma taxa de desocupação de 6,5% em dezembro, observa-se uma tendência
de alta que alcança no último mês de 2016 uma taxa de 12%. Esse comportamento do mercado de trabalho
reflete os dois anos de recessão em 2015 e 2016.
Com relação à política fiscal, destacou-se que a receita primária, líquida de transferência por
repartição da receita, prevista na Lei 13.255/2016 (LOA 2016) foi de R$ 1.219.610 milhões e a efetiva
arrecadação totalizou R$ 1.088.118 milhões (89% da previsão da LOA).
As receitas primárias começam a se reduzir em termos reais a partir de 2013. Em 2014, há um
decréscimo de 2,95%, em 2015, de 3,08% e em 2016, de 6,45%, em relação aos anos imediatamente
anteriores. A participação das receitas primárias, em relação ao PIB, também decresceu entre os anos de
2012 e 2016, exceto por uma leve alta no exercício de 2013.
O resultado das receitas administradas foi influenciado positivamente pela arrecadação do Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária (Rerct), estabelecido pela Lei 13.254/2016, que permitiu a
regularização de recursos, bens ou direitos remetidos ou mantidos no exterior, ou repatriados por residentes
ou domiciliados no País, que não tenham sido declarados ou que tenham sido declarados incorretamente.
Em 2016, o Rerct foi responsável pela arrecadação de R$ 46,8 bilhões, resultando em uma receita líquida de
R$ 31 bilhões para o Governo Federal, após as transferências obrigatórias aos estados, Distrito Federal,
municípios e fundos regionais.
Ao final de 2016, o montante de créditos ainda não recuperados pela União alcançou
R$ 3.317,83 bilhões, compreendendo R$ 158,33 bilhões em créditos parcelados não inscritos em dívida
ativa, R$ 1.233,92 bilhões de créditos com exigibilidade suspensa e R$ 1.925,58 bilhões em créditos inscritos
em dívida ativa. O montante total de créditos a recuperar equivale a 52,9% do PIB de 2016 e apresentou um
crescimento de 13,9% em relação ao montante do exercício anterior (R$ 2.914,16 bilhões).
Verificou-se que a arrecadação da dívida ativa chegou a R$ 14,85 bilhões em 2016, o que representa
apenas 0,77% do estoque de créditos a recuperar inscritos em dívida ativa. Constata-se, assim, uma baixa
capacidade de recuperação desses créditos.
Em 2016, foram executadas despesas primárias (pagas) no montante total de R$ 1.242,4 bilhões.
A análise da evolução das despesas primárias de 2012 a 2016, atualizadas pelo IPCA a valores de 2016,
demonstra um crescimento do montante das despesas primárias obrigatórias até 2015, a partir de quando
apresenta leve decrescimento (passando de R$ 1.002 bilhões, em 2015, para R$ 959 bilhões em 2016). Em
percentual do PIB, as despesas primárias obrigatórias se elevaram durante todo o período de 2012 a 2016.
As despesas primárias discricionárias apresentaram certa estabilidade ao longo dos anos, inclusive no que
concerne à participação no PIB.
Ao término de 2016, o resultado primário totalizou um déficit de R$ 160,3 bilhões, composto de déficit
do governo central de R$ 159,5 bilhões e de déficit das estatais federais de R$ 837 milhões, em contraponto
à meta de superávit primário incialmente estabelecida na LDO 2016 de R$ 24,0 bilhões, posteriormente
alterada para déficit de R$ 170,4 bilhões (Lei 13.291, de 22/5/2016).
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Destacou-se, também, a trajetória do resultado primário do governo central, em percentual do PIB,
de 2006 a 2016, passando de um resultado superavitário de R$ 51,4 bilhões (2,1%) para um resultado
deficitário de R$ 159,5, bilhões (2,5%), o que corresponde a uma deterioração do esforço fiscal da ordem de
4,6% do PIB no período de dez anos.

Resultado Primário do Governo Central – 2006 a 2016
R$ bilhões

% do PIB

Fonte: IBGE e Banco Central (critério de apuração do resultado “abaixo da linha”).

No que tange ao resultado nominal do Governo Federal, verificou-se que o déficit de R$ 481,7 bilhões
apurado em 2016 foi superior à meta de R$ 473,4 bilhões, estabelecida pela Lei 13.291/2016.
Com relação à programação orçamentária e financeira, observou-se que os valores fixados na
LOA 2016, no âmbito do Poder Executivo, passaram de R$ 256,8 bilhões para R$ 258,6 bilhões, o
que representou, ao final do exercício, uma expansão nos limites finais autorizados para empenho
de R$ 1,8 bilhão. Em 2015, por sua vez, os limites finais de movimentação e de empenho foram de
R$ 233,9 bilhões, restando contingenciados o montante de R$ 78,4 bilhões, diante de um déficit
primário de R$ 115 bilhões.
As renúncias de receitas federais alcançaram o montante projetado de R$ 377,8 bilhões em 2016,
assim classificados: R$ 213,1 bilhões de benefícios tributários, R$ 57,7 bilhões de benefícios tributáriosprevidenciários e R$ 106,9 bilhões de benefícios financeiros e creditícios.
A análise da evolução dos gastos tributários demonstrou um crescimento de 18% da relação
gastos tributários/PIB e de cerca de 24% em percentual da arrecadação no período de 2009 a 2016.
No entanto, entre 2015 e 2016 o volume dos gastos tributários sofreu uma redução tanto como
percentual do PIB quanto em relação à arrecadação, notadamente em função da diminuição do
benefício da Desoneração da Folha de Salários, no montante de R$ 10,6 bilhões, provocada pelo
aumento das alíquotas de contribuição previdenciária, conforme estabelecido pela Lei
13.161/2015.
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Gastos tributários (GT) em percentual da arrecadação total e do PIB
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Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
(1) Valores projetados das renúncias tributárias para 2015 e 2016.

Com relação aos benefícios financeiros e creditícios, destacou-se que o montante projetado em 2016
para esses benefícios sofreu uma redução de 0,8% em comparação com o ano anterior, no entanto o referido
montante correspondeu a mais do dobro do realizado em 2014. A instituição que recebeu o maior valor foi
o BNDES, com 36,68% do total, sendo 27,16% referentes a empréstimos da União ao Banco e 9,52%
referentes ao Programa de Sustentação do Investimento (PSI). Os fundos sociais que mais receberam
benefícios foram o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com R$ 15.871 milhões, apresentando
crescimento de 192,4% em relação a 2015, e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), com R$ 11.434
milhões, apresentando crescimento de 71,8% em relação a 2015.
O TCU analisou o resultado financeiro dos regimes de previdência pública em virtude da magnitude
de sua influência no resultado primário da União (TC 001.040/2017-0, de relatoria do Ministro José Múcio).
Percebeu-se que, nos últimos dois anos (2015 e 2016), a despesa teve uma taxa de crescimento de 12%,
bem acima do crescimento das receitas (que foi em torno de 3%). Por conta disso, o déficit da previdência
teve um acentuado aumento no período, conforme verifica-se pela curva de resultado do gráfico.
Resultado Previdenciário Agregado (valores correntes em R$ bilhões)

Fonte: RREO e fluxo de caixa do INSS
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Os indicadores de endividamento se deterioraram em 2016: a Dívida Bruta do Governo Geral, que
abrange todos os entes federados, alcançou 69,9% do PIB (enquanto que em 2015 foi de 65,5%) e a Dívida
Líquida do Setor Público passou de 35,6% do PIB em 2015 para 46,2% em 2016.
O endividamento bruto do governo central (DBGC) alcançou R$ 4,1 trilhões ao final de 2016, o que
representa 65,9% do PIB, elevando-se em 4,6 pontos percentuais do PIB relativamente a 2015. A Dívida
Consolidada Líquida, indicador previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu R$ 2,5 trilhão ao final de
2016, aumentando 35,9% em relação ao ano anterior.
O expressivo endividamento nacional é fortemente pressionado pelas altas taxas de juros nominais
pelas quais o Brasil remunera seus credores. Em 2016, os juros nominais foram responsáveis pela elevação
do endividamento em cerca de R$ 407 bilhões (6,5% do PIB). Destacou-se, assim, que como proporção do
PIB em 2016, os juros nominais do Brasil foram o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas do Iêmen
e do Egito.
A dívida líquida do Governo Federal, por seu turno, encerrou 2016 com saldo de R$ 2.247,5 bilhões,
ou seja, 20,4% maior que o montante de R$ 1.866,5 bilhões estabelecido como referência máxima pela LDO.
A Lei Orçamentária Anual (Lei 13.255/2016) fixou despesas para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social (OFSS) de cerca de R$ 2.953,55 bilhões, chegando, ao final do exercício, à dotação atualizada pelos
créditos adicionais de R$ 3.003,41 bilhões. As despesas empenhadas ao final do exercício corresponderam
a 89% do valor total autorizado. Do total empenhado, em 97% houve o efetivo desembolso de recursos
financeiros (valores pagos). As demais despesas foram inscritas em restos a pagar processados e não
processados.
Com relação ao Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, a LOA 2016 aprovou despesas no
montante de R$ 97,1 bilhões, valor que, após créditos adicionais, foi reduzido para R$ 76,2 bilhões. Os
investimentos realizados pelas estatais alcançaram o valor de R$ 56,5 bilhões, correspondentes a 74,1% da
dotação final autorizada.
Verificou-se que o montante de restos a pagar inscritos e reinscritos ao final de 2016 sofreu queda de
21% em relação ao valor apurado ao final do exercício de 2015, o que representa diminuição de cerca de R$
38 bilhões em seu estoque. Essa foi a segunda queda consecutiva do estoque de restos a pagar, pois, entre
2014 e 2015, ocorreu uma redução de 18% do estoque total, revertendo a tendência de crescimento
observada nos anos anteriores. Dessa forma, pode-se observar que os esforços do governo no sentido de
controlar o crescimento e diminuir o estoque de restos a pagar tem apresentado efeitos bastante positivos
nos últimos dois exercícios.
No tocante às receitas federais contidas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, verificou-se
arrecadação de R$ 2,84 trilhões, ante previsão na Lei Orçamentária Anual de 2016 de R$ 2,95 trilhões, ou
seja, a receita realizada ficou 3,9% abaixo do previsto. As receitas correntes totalizaram R$ 1,397 trilhão,
enquanto as receitas de capital alcançaram R$ 1,441 trilhão. Se descontados os R$ 752,5 bilhões referentes
ao refinanciamento da dívida pública federal, a receita realizada total fica reduzida a R$ 2,08 trilhões.
Ação Setorial do Governo
Sobre o Plano Plurianual 2016-2019, instituído pela Lei 13.249/2016, verificou-se que não foram
aprimoradas algumas fragilidades do Plano anterior, tais como: não estabelecimento de indicadores de
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efetividade para monitoramento da dimensão estratégico do Plano; descrição genérica do conceito do
atributo “indicador de programa temático” e falta de parâmetros de qualidade e validade; ausência de
definição de valores anuais a serem alcançados para as metas; inexistência de valores esperados ao final do
quadriênio para os indicadores dos programas temáticos; e alto grau de agregação de valores, que são
demonstrados pelo valor total do ano corrente e pelo saldo agregado para os três anos restantes.
A análise da ação setorial do governo no Relatório sobre as Contas do Presidente da República busca
fortalecer a transparência e a comunicação entre governo e sociedade. Para isso, analisaram-se as
informações de desempenho (metas), que demonstram o resultado das intervenções governamentais,
conforme definido no Plano Plurianual (PPA), pois tais instrumentos destacam as realizações do governo e
os efeitos da atuação estatal para a sociedade. O exame empreendido pelo TCU em 2016 buscou aferir a
qualidade e a confiabilidade das informações relacionadas às metas. Tal escolha justifica-se pelo fato de ser
o primeiro ano do PPA 2016-2019.
Do total de 1.132 metas presentes no PPA 2016-2019, foram examinadas, nesse trabalho, 101 (8,9%),
conforme critérios de materialidade e relevância. Dessa amostra, 14% das metas analisadas apresentaram
problemas de confiabilidade, e, em 32%, verificaram-se falhas na qualidade.
Foram encontrados, ainda, problemas relacionados ao ponto de partida de determinadas metas,
podendo gerar informações distorcidas acerca dos resultados. Sobre isso, concluiu-se que, nos casos de meta
acumulada, em que se tem um ponto de partida que se pretende ampliar no período do PPA, a apresentação
do resultado alcançado deve refletir o que de fato foi feito no período, sem considerar resultados anteriores.
Por fim, constatou-se que há órgãos que não possuem parâmetros anuais para o desempenho da
meta, o que implica restrições aos potenciais benefícios dos instrumentos de desempenho, bem como
prejudica a transparência e o acompanhamento dos compromissos pactuados pelo PPA.
Como resultado das análises, o Tribunal registrou, em seu Parecer Prévio, a existência de falhas na
confiabilidade e na qualidade de parcela significativa das informações de desempenho apresentadas na
Prestação de Contas do Presidente da República de 2016 referentes às metas previstas no Plano Plurianual
2016-2019. Além disso, foram emitidas recomendações aos Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão e da Transparência e Controladoria-Geral da União com o objetivo de corrigir as distorções
identificadas.
Conformidade Financeira e Orçamentária
Além de contribuir para a transparência da gestão, fornecendo informações sobre a atuação do
Governo Federal nas finanças públicas, os exames efetuados pelo TCU visam verificar a conformidade dessa
atuação às normas regentes no âmbito macrogovernamental. Para isso, são realizadas auditorias específicas
e análises da Prestação de Contas do Presidente da República, com o fim de subsidiar a emissão do parecer
prévio exigido no inciso I do art. 71 da Constituição Federal.
Assim, o Tribunal avaliou a adequação da gestão no exercício de 2016 às normas que regem a execução
dos orçamentos da União, em especial, à Constituição Federal, à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 (LDO
2016), à Lei Orçamentária Anual 2016 (LOA 2016) e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Desse modo, verificou-se a regularidade da gestão com relação aos seguintes pontos: abertura de
créditos adicionais; aplicação mínima de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino, em ações
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e serviços públicos de saúde e em irrigação nas regiões Centro-Oeste e Nordeste; execução de despesas
decorrentes de emendas parlamentares individuais; execução do Orçamento de Investimento; “regra de
ouro” das finanças públicas; cumprimento dos limites e parâmetros estabelecidos pela LRF (metas fiscais,
contingenciamento, despesas com pessoal, operações de crédito, garantias e contragarantias,
disponibilidades de caixa, restos a pagar, instituição de renúncias de receitas tributárias e ações de
recuperação de créditos); execução de metas e prioridades do exercício previstos na LDO 2016; e, por fim,
benefícios tributários instituídos pela Lei 12.350/2010.
A análise permitiu constatar que foram respeitados os ditames constitucionais relativos à aplicação de
recursos mínimos em manutenção e desenvolvimento do ensino e em ações e serviços públicos de saúde.
Concluiu-se, também, que a execução orçamentária e financeira das ações decorrentes de emendas
parlamentares individuais, no exercício de 2016, ficou abaixo do limite mínimo obrigatório de 1,2% da RCL
do exercício anterior, assim como a parcela dessas despesas destinadas a ações e serviços públicos de saúde
não atingiu o montante mínimo exigido de realização, conforme o disposto no § 1º do art. 166 da
Constituição Federal de 1988 e nos arts. 58 e 64 da LDO/2016. Contudo, essa não execução do montante
mínimo obrigatório deu-se em virtude de impedimentos de ordem técnica que inviabilizaram a consecução
integral da programação aprovada.
Com relação à “regra de ouro” das finanças públicas, consagrada no inciso III do art. 167 da
Constituição Federal e no art. 12 da LRF, constatou-se que há uma divergência de entendimento quanto à
inclusão do Orçamento de Investimento das empresas estatais na apuração da referida regra, devido à
ausência de normatização expressa quanto a esse ponto. Diante disso, destacou-se a necessidade de
aperfeiçoar o entendimento relativo ao tema, cuja análise deverá ser realizada posteriormente pelo TCU no
âmbito de fiscalização específica. Assim, para efeitos imediatos sobre a apreciação das Contas do Presidente
da República relativas a 2016, concluiu-se que não se poderia afirmar a ocorrência de irregularidade quanto
ao cumprimento da Regra de Ouro no exercício.
No que tange ao Orçamento de Investimento, concluiu-se que a execução das despesas de
investimento das estatais não dependentes ocorreu de acordo com o programado no Orçamento de
Investimento da União referente ao exercício de 2016. Recordou-se que, nos exercícios de 2010 a 2014,
foram identificados descumprimentos das normas constitucionais e legais que tratam da matéria. Observouse, assim, que as medidas corretivas e de controle implantadas pelo Poder Executivo, adotadas
especialmente em decorrência das irregularidades apontadas no Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas
da Presidente da República de 2014, foram capazes de evitar a ocorrência desse tipo de irregularidade.
O artigo 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) dispõe que, dos recursos
destinados à irrigação, a União aplicará, durante quarenta anos, 20% na Região Centro-Oeste e 50% na
Região Nordeste, preferencialmente no semiárido. Em consulta ao Siafi, observou-se que não foi
implementada uma adequada regionalização da despesa na LOA 2016, o que impediu concluir se houve ou
não o cumprimento do estipulado pelo art. 42 do ADCT no exercício. Além disso, constatou-se a ausência de
informações sobre a observância desse dispositivo na Prestação de Contas do Presidente da República do
exercício de 2016. Com isso, o Tribunal apontou um indício de irregularidade e duas recomendações no
Parecer Prévio com o objetivo de dar transparência aos números e possibilitar o controle sobre o
cumprimento do referido dispositivo constitucional.
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Quanto à conformidade da gestão perante a LRF, verificou-se o cumprimento da meta de resultado
primário tanto do setor público consolidado não financeiro quanto do Orçamento Fiscal e de Seguridade
Social do Governo Central estabelecidas para 2016, consoante o art. 2° da Lei 12.242/2015 (LDO 2016), com
redação dada pela Lei 13.291/2016.
Meta Fiscal do Exercício de 2016
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Verificou-se que, em 2016, todos os órgãos individualmente cumpriram os limites prudencial e
máximo das despesas com pessoal, estabelecidos pelos arts. 20 e 22 da LRF. A despesa líquida com pessoal
(despesa bruta menos despesas não computadas) apresentou elevação, em termos correntes, de R$ 6,8
bilhões em relação aos gastos em 2015, ou seja, de 3,03%. No que se refere às despesas não computadas,
conforme disposto no art. 19, § 1º, da LRF, percebe-se que, em 2016, houve uma elevação significativa, de
20,69%, em relação a 2015.
Com relação aos parâmetros propostos para a dívida consolidada e mobiliária (art. 55, inciso I, alínea
“b”, da LRF), destacou-se que, por meio do Acórdão 199/2017-TCU-Plenário, o Tribunal deu ciência ao Poder
Executivo de que os montantes da dívida mobiliária e da dívida consolidada líquida haviam ultrapassado 90%
dos limites propostos, respectivamente, no Projeto de Lei da Câmara 54/2009 e no Projeto de Resolução do
Senado 84/2007. Embora referidos limites propostos não tenham força normativa, em uma situação de
lacuna legislativa servem como parâmetros para analisar os patamares atingidos pelos indicadores de dívida
pública.
O TCU avaliou também a conformidade da instituição de benefícios tributários em 2016 com relação
ao disposto no art. 150, § 6º, da Constituição Federal, no art. 14 da LRF e nos arts. 113 e 114 da LDO/2016.
O art. 150, § 6º, da Constituição Federal, exige que as renúncias de receita sejam concedidas somente por
lei específica que regule exclusivamente a matéria ou o respectivo tributo. Já o art. 14 da LRF exige que a
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário seja acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e atenda ao
disposto na LDO. Ademais, com vistas a atenuar o impacto fiscal da medida, é necessário: (i) demonstrar
que a renúncia foi considerada na estimativa de receita orçamentária e não afetará as metas de resultados
fiscais; ou (ii) indicar medidas de compensação por meio de aumento de receitas. Além disso, a LDO para
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o exercício de 2016 ainda exige que as renúncias de receitas sejam acompanhadas de: estimativa dos
efeitos; demonstração das compensações, se for o caso; consignação de objetivos; e fixação de vigência
do benefício concedido no prazo máximo de cinco anos (arts. 113 e 114).
O Tribunal constatou que, em quatro das cinco renúncias de receitas instituídas em 2016, não foram
atendidos os requisitos exigidos pelo mencionado dispositivo da LRF (art. 14). Além disso, nenhuma das
normas acima mencionadas observou o disposto nos arts. 113 e 114 da LDO 2016, ao serem omissas na
demonstração da estimativa dos efeitos da renúncia fiscal e respectiva compensação.
Observou-se, ainda, à exceção das MPs 713/2016 e 762/2016, que as normas criadoras dos
benefícios acima citadas não estabeleceram cláusula de vigência que limitasse o benefício no prazo
máximo de cinco anos, em desacordo com o § 4º do art. 114 da LDO/2016.
Vale ressaltar que o Tribunal já expediu diversas recomendações e determinações a órgãos do Poder
Executivo com vistas a induzir o cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais sobre o tema,
principalmente quanto ao art. 14 da LRF, quais sejam: subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 747/2010-TCUPlenário, subitem 9.4 do Acórdão 809/2014-TCU-Plenário, subitem 9.1 do Acórdão 1205/2014-TCUPlenário, subitem 1.6.1 do Acórdão 384/2016-TCU-Plenário e subitem 9.5 do Acórdão 793/2016-TCUPlenário.
Da mesma forma, o Tribunal, anteriormente, por meio do subitem 9.2 do referido Acórdão
793/2016-TCU-Plenário, também recomendou às Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal que orientassem os órgãos de assessoramento legislativo que atuam junto às comissões
competentes, quando da análise de propostas que concedam ou ampliem renúncias de receitas
tributárias, sobre a necessidade de que seja verificado o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Ministro Bruno Dantas, relator das contas de 2016, reforçou a importância do estabelecido no
art. 14 da LRF, mormente sua relevância para o controle e a gestão fiscal. Ao obrigar a realização da
estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da renúncia da receita, bem como sua
consideração para a previsão da receita ou a adoção de medidas de compensação, o dispositivo impõe
que os agentes públicos demonstrem a compatibilidade de tais renúncias, ainda no momento de sua
criação, com as necessidades orçamentárias e financeiras da União.
Destaca-se, ainda, a exigência da LDO 2016 de prazo de vigência de 5 anos para os benefícios
tributários. Sabe-se que boa parte dos benefícios em vigor não possui prazo de vigência e, dessa forma, não
passam pelo crivo do legislativo periodicamente, como ocorre com as despesas públicas. Ou seja, uma vez
instituídos, dificilmente tais benefícios serão revistos, ampliando-se assim o volume de renúncias de receitas
ao longo dos anos, com impactos significativos no equilíbrio fiscal.
A relevância dessas questões justificou a emissão de ALERTA específico sobre o tema no parecer
prévio, com vistas a evitar ocorrências semelhantes.
Um dos aspectos importantes da gestão fiscal da receita evidenciado na Prestação de Contas do
Presidente da República é o conjunto de ações voltadas à recuperação de créditos nas instâncias
administrativa e judicial, em observância ao art. 58 da LRF. Verificou-se que o montante de créditos ainda
não recuperados pela União já chega a cerca de R$ 3,3 trilhões e o percentual de recuperação desse crédito
está abaixo de 1% no que se refere aos créditos inscritos na dívida ativa.
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Grau de Realização da Dívida da União 2012-2016
2,00
1,81

Arrecadação / Estoque (%)

1,80
1,60

1,69

1,40
1,20
1,00

0,93

0,80
0,60

0,57

0,40

0,50

0,20
0,00
2012

2013

2014

2015

2016

Fontes: Siafi e Tesouro Gerencial (Somente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social)

Esse enfraquecimento da capacidade de realização dos créditos inscritos na Dívida Ativa da União
ensejou recomendação à Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com o Ministério da Fazenda
e a Advocacia-Geral da União, para apresentação de plano de ação com medidas para incrementar a
arrecadação de receitas da Dívida Ativa da União.
A LDO/2016 estabeleceu a meta de superávit primário para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social no valor de R$ 24 bilhões. Com base nessa meta, em 12/2/2016, foi emitido o Decreto 8.670, dispondo
sobre a programação orçamentária e financeira e estabelecendo o cronograma mensal de desembolso do
Poder Executivo para o exercício de 2016. Após o resultado da execução de receitas e despesas do governo
relativo ao primeiro bimestre, com arrecadação de receitas abaixo das previstas e realização de despesas
acima das estimadas, o Poder Executivo promoveu um contingenciamento de despesas em volume inferior
ao necessário em cerca de R$ 4,33 bilhões, o que contraria o disposto nos arts. 1º e 9º da Lei Complementar
101/2000 e o art. 55 da Lei 13.242/2015. Com isso, o Tribunal registrou essa omissão de contingenciamento
no volume necessário como irregularidade no Parecer Prévio.
Por meio da promulgação da Lei 13.291, de 25/5/2016, a meta fiscal foi alterada de um superávit de
R$ 24,0 bilhões para um déficit de R$ 170,5 bilhões, devido ao cenário de retração da atividade econômica,
à frustração da receita e à dificuldade na contenção das despesas primárias. Os decretos posteriores de
programação orçamentária, Decretos 8.784, 8.824, 8.864 e 8.919/2016, foram emitidos em consonância
com essa meta alterada. Ao final do exercício de 2016, verificou-se, em síntese, uma ampliação nos limites
finais autorizados para movimentação e empenho de R$ 1,8 bilhão aos órgãos do Poder Executivo.
Com relação aos demais parâmetros e limites previstos na LRF, não foram identificadas irregularidades
ou impropriedades no exercício de 2016.
A LDO deve definir as metas e prioridades da Administração Pública Federal (APF) para o exercício de
sua vigência. Relativamente às prioridades definidas na LDO 2016, houve aprimoramento se comparada a
LDO 2015, pois partiu-se de um cenário de ausência completa de indicação de prioridades e metas da APF
para o estabelecimento explícito de prioridades.
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Assim, na LDO 2016, a priorização da Administração Pública Federal compreendeu: (1) programações
incluídas ou acrescidas por emendas de bancada estadual constantes da Seção I do Anexo de Prioridades e
Metas; (2) metas inscritas no PNE (Plano Nacional de Educação); (3) PAC (Plano de Aceleração do
Crescimento); e (4) PBSM (Plano Brasil Sem Miséria). A seguir, tem-se a análise da prioridade dada pelo Poder
Executivo Federal a essas despesas.
No caso das emendas parlamentares de bancada, no exercício de 2016, a execução orçamentária das
ações decorrentes dessas emendas atingiu o percentual de 81% da dotação atualizada. Contudo, os limites
de execução orçamentária e financeira estabelecidas na LDO 2016 não foram atingidos e não ficou
demonstrado na PCPR impedimento de ordem técnica para a não execução das programações. Assim, o
Tribunal recomendou ao Poder Executivo que demonstre, nas próximas edições da PCPR, que as justificativas
apresentadas para a execução insuficiente das programações incluídas ou acrescidas por meio de emendas
de bancada estadual configuram casos de impedimento de ordem técnica.
Com relação às ações do PNE, foram empenhadas despesas equivalentes a 97,19% da dotação
atualizada, valor compatível com a prioridade dada a essas ações pela LDO 2016. No entanto, devido à
dificuldade para apuração das ações do PNE no orçamento, o TCU entendeu pertinente recomendar ao
Poder Executivo que estabeleça critérios objetivos que permitam a identificação dessas despesas no
orçamento.
Quanto ao PAC e ao PBSM, não foi discriminado na LDO 2016 a que parte do conteúdo desses planos
essas prioridades e metas se referem. Além disso, foram encontradas divergências na apresentação das
informações concernentes ao PBSM no âmbito dos relatórios divulgados pelo Poder Executivo,
comprometendo o acompanhamento efetivo das ações vinculadas ao respectivo programa, o que não se
coaduna com os princípios da publicidade, da transparência e do acesso à informação.
Assim, o Tribunal recomendou ao Poder Executivo que estabeleça e divulgue critérios objetivos e
uniformes para identificação de ações integrantes do PBSM, permitindo o acompanhamento preciso sobre
a execução do programa e a devida prestação de contas do Presidente da República.
Por fim, verificou-se que o Poder Executivo não publicou nem encaminhou ao Congresso Nacional,
até 1º/8/2016, a prestação de contas relativas à Copa das Confederações Fifa 2013 e à Copa do Mundo Fifa
2014, de que trata o art. 29 da Lei 12.350/2010, o que ensejou o registro de irregularidade e a emissão de
respectivo ALERTA ao Executivo para fins de cumprimento de lei.
Auditoria do Balanço Geral da União (BGU)
A auditoria do Balanço Geral da União referente ao exercício de 2016 teve o intuito de verificar se
as demonstrações consolidadas da União refletem, em todos os aspectos relevantes, a situação
patrimonial e os resultados financeiro, patrimonial e orçamentário da União em 31/12/2016.
O escopo da análise foi a verificação da confiabilidade das demonstrações contábeis consolidadas
do governo federal. Frise-se que as constatações são referentes somente ao aspecto contábil das
transações e saldos auditados.
A auditoria foi conduzida de acordo com as normas de auditoria do TCU, com o Manual de Auditoria
Financeira e, no que aplicável, com as normas internacionais de auditoria.
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Segundo a Issai 1450, distorção é a diferença entre o valor divulgado, a classificação, apresentação
ou divulgação de um item nas demonstrações contábeis e o valor, a classificação, apresentação ou
divulgação requerida para que o item esteja em conformidade com a estrutura de relatório financeiro
aplicável.
Cabe destacar que, de acordo com as normas de auditoria financeira, o auditor tem a
responsabilidade de emitir uma opinião modificada sobre as demonstrações consolidadas auditadas
quando concluir que a evidência de auditoria obtida não lhe permite afirmar que as demonstrações
financeiras como um todo estão livres de distorção relevante.
Assim, a opinião modificada apresentada advém de distorções identificadas, tanto quantificáveis
quanto não quantificáveis, cujos possíveis efeitos sobre as demonstrações financeiras consolidadas
representam ou poderiam representar uma parcela substancial do total de ativos e passivos da União,
bem assim de suas receitas e despesas.
Nesse sentido, de acordo com as normas de auditoria financeira, as evidências relatadas no
Relatório apontaram para a existência de distorções das informações contábeis constantes nas
demonstrações financeiras consolidadas da União, respaldando de forma inequívoca a opinião de
auditoria consignada no Relatório e no Parecer Prévio.
Desse modo, após a análise das evidências obtidas na auditoria, devido ao conjunto das
constatações identificadas na auditoria das Demonstrações Consolidadas da União de 2016, conclui-se
que os Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais,
Demonstração dos Fluxos de Caixa e da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2016
refletem, respectivamente, a situação patrimonial, em 31/12/2016, e os resultados orçamentário,
financeiro e patrimonial do exercício de 2016, exceto pelas ressalvas apresentadas no capítulo 5 do
Relatório e no Parecer Prévio.
Além das distorções identificadas, foram constatadas também deficiências significativas nos
controles internos do Sistema de Contabilidade Federal, decorrentes da baixa capacidade dos órgãos desse
sistema para responder aos riscos de distorção no Balanço Geral da União.
Dessa forma, com vistas ao aperfeiçoamento dos processos de elaboração e divulgação do Balanço
Geral da União, foram propostas recomendações destinadas a diversos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal.
Conclusão
Nos termos do art. 228 do Regimento Interno do TCU, o Relatório sobre as Contas do Presidente da
República deve contemplar informações sobre o cumprimento dos parâmetros estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, o respectivo Parecer Prévio deve concluir sobre a observância dos
princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública Federal, bem como das normas
aplicáveis à execução orçamentária da União e às demais operações realizadas com recursos públicos
federais, sob a perspectiva macrogovernamental.
Ademais, a prestação de contas do chefe do Poder Executivo e o respectivo parecer prévio,
juntamente com outros documentos, foram eleitos pelo legislador complementar como instrumentos de
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transparência da gestão fiscal, nos termos do art. 48 da LRF, cabendo ao TCU a verificação do cumprimento
das normas da referida lei complementar, conforme previsto em seu art. 59.
Em decorrência das auditorias e análises efetuadas acerca da Prestação de Contas do Presidente da
República referente ao exercício de 2016, constataram-se impropriedades e irregularidades na execução
dos orçamentos e na gestão dos recursos públicos federais, que, apesar da sua relevância, em conjunto,
não apresentam materialidade, gravidade e repercussão negativa suficientes para ensejar pareceres pela
rejeição das contas, nos dois períodos analisados.
Em virtude disso, o Tribunal concluiu pela opinião com ressalvas sobre a execução dos orçamentos
da União, tanto no Parecer Prévio relativo ao primeiro período de gestão (de 1/1 a 11/5/2016), de
responsabilidade da Excelentíssima Senhora Dilma Vana Rousseff, quanto no Parecer Prévio referente ao
segundo período (de 12/5 a 31/12/2016), de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Michel Miguel
Elias Temer Lulia.
Sobre o segundo aspecto examinado nas Contas, após a análise das evidências obtidas na auditoria
do Balanço Geral da União, devido ao conjunto das distorções identificadas, conclui-se que os Balanços
Patrimonial, Orçamentário e Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos
Fluxos de Caixa e da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2016 refletem,
respectivamente, a situação patrimonial, em 31/12/2016, e os resultados orçamentário, financeiro e
patrimonial do exercício de 2016, exceto pelas ressalvas apresentadas no capítulo 5 do Relatório e no
Parecer Prévio.

3.2. Obras com indícios de irregularidades graves
A situação das obras com indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação (IGP) ou de retenção parcial de valores (IG-R) encontra-se no Anexo VII deste relatório. Informações atualizadas
sobre

essas

obras

podem

ser

consultadas

no

Portal

TCU.

(https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=RELATORIO_PUBLICO:1)

Também, encontra-se disponível
no Portal TCU a publicação referente à
consolidação de fiscalizações de obras
realizadas em 2016, o FISCOBRAS 2016
(http://portal.tcu.gov.br/bibliotecadigital/fiscobras-2016-1.htm)

3.3.Relatórios Sistêmicos de Fiscalização
Em continuidade à estratégia de produzir Relatórios Sistêmicos de Fiscalização (Fisc) sobre áreas e
funções de Governo relevantes para a sociedade, o Tribunal apreciou, no 2º trimestre de 2017, o resultado
de diversas auditorias com foco na Saúde, o Relatório Sistêmico de Fiscalização da Saúde (FiscSaúde),
referente ao biênio 2015-2016, conforme síntese a seguir.
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SAÚDE
Relatório Sistêmico de Fiscalização de Saúde (FiscSaúde)
(Acórdão 1.070/2017-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas)
O Tribunal concluiu o FiscSaúde, levantamento que aborda, entre outros aspectos, informações
sobre longevidade, consultas médicas, número de médicos, bem como resultados de fiscalizações
relevantes realizadas pelo TCU no biênio 2015-2016. A função Saúde representa o terceiro maior conjunto
de despesas no orçamento na União, entre todas as funções orçamentárias, atrás apenas dos Encargos
Especiais e da Previdência Social. A fatia da saúde representou 4% do total da execução orçamentária de
2016, equivalendo a R$ 100,46 bilhões. Seu financiamento é responsabilidade das três esferas de gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a União a principal financiadora.
O relatório sistêmico identificou que, devido ao maior envelhecimento da população, houve o
aumento de neoplasias e diabetes. E o número de mortes prematuras foi reduzido, mesmo que de
maneira inferior a outros países. Por outro lado, o Brasil apresenta a maior incidência nos casos de aids,
quando comparada a outras nações. Em relação ao desempenho do sistema de saúde, que correlaciona
consultas médicas, internações hospitalares e percentuais de partos cesarianos, o Brasil apresenta os
piores índices, tanto em relação a dados mais gerais, quanto naqueles que se relacionam aos usuários do
SUS. Dados sobre exames de mamografias e vacinação infantil, no entanto, tiveram desempenhos mais
próximos das médias internacionais.

3.4. Ações por área temática
Estão sintetizadas a seguir as principais ações de controle concluídas ou apreciadas no 2º trimestre
de 2017. São trabalhos que se destacaram pela importância ou interesse das constatações, ou pela
repercussão das deliberações do Tribunal, e refletem o resultado significativo da atuação do TCU no período.
Os trabalhos destacados foram agrupados conforme as Áreas Temáticas definidas pelo Congresso
Nacional para a divisão setorial na Lei Orçamentária Anual. Essas ações também podem ser consultadas no
Portal TCU > Fiscalização e controle > Trabalhos em destaque.
Para cada trabalho, foram indicados o tema objeto da fiscalização e o acórdão correspondente, com
os respectivos hiperlinks para a notícia publicada no Portal TCU e para o inteiro teor da deliberação, bem
como o Relator do processo e a síntese da deliberação. Além disso, estão identificadas as unidades da
federação interessadas no trabalho, conforme as bandeiras inseridas no texto.

AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Irregularidades no Programa de Aquisição de Alimentos
(Acórdão 646/2017-Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes)
O Tribunal realizou auditoria no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab), para exame da execução da Compra com Doação Simultânea (CDS). Verificou-se
que em 2012 foram aplicados no Programa cerca de R$ 586 milhões e, em 2015, mais de R$ 287 milhões na
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aquisição de alimentos. Embora 16% das operações fiscalizadas tenham sido consideradas regulares,
destacam-se os seguintes achados de auditoria: beneficiários falecidos ou com ocupação em período integral
em Estado da federação diferente do da operação e renda bruta anual superior ao limite estabelecido. O TCU
determinou que a Conab estabeleça controles internos adicionais nos processos do PAA/CDS, e que o Grupo
Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (GGPAA) regulamente a aquisição de produtos beneficiados,
processados e industrializados pela CDS operada pela Conab.

Irregularidades em demarcações de terras indígenas em Santa Catarina
(Acórdão 775/2017-Plenário. Relator: Min. José Múcio)
O TCU examinou o convênio firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) e a Fundação Nacional do Índio (Funai). A auditoria foi motivada por solicitação da CPI
Funai/Incra da Câmara dos Deputados (CPI Funai/Incra), instituída para investigar a atuação da Funai e do
Incra na demarcação de terras indígenas e de remanescentes de quilombos. O referido convênio, no valor de
R$ 11 milhões, visa implementar o Programa de Compensação Ambiental de Apoio às Comunidades Indígenas
Guarani (Pacig), na região de Morro dos Cavalos/SC. Foram identificadas impropriedades como morosidade
e execução parcial do objeto pactuado, plano de trabalho com detalhamento insuficiente, alteração no
convênio sem a correspondente celebração de aditivo, atraso nas prestações de contas parciais, fiscalização
insatisfatória e descompasso entre a execução física e a financeira. O Tribunal determinou ao Dnit que se
abstivesse de prorrogar a vigência do Convênio e, à Funai, que apresentasse ao Dnit a sua prestação de contas,
bem como, que apurasse a responsabilidades das empresas contratadas.

Suspensão de resgate de Títulos da Dívida Agrária (TDA)
(Acórdão 1.232/2017-Plenário. Relator: Min. Subst. André Luís)
Fiscalização do TCU verificou possíveis irregularidades na aquisição de imóvel rural, para fins de
reforma agrária, pela Superintendência Regional Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no
Estado do Mato Grosso do Sul (Incra/MS). O processo teve origem em representação formulada pela
Procuradoria da República em Corumbá/MS, acerca de possível existência de sobrepreço na compra do
imóvel denominado “Fazenda São Gabriel” no Município. De acordo com o laudo pericial MPF nº 18/2010,
foi evidenciada uma diferença de R$ 7,5 milhões para mais na compra do imóvel. O TCU determinou que o
Incra/MS e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) suspendam, cautelarmente, todo o procedimento de
resgate dos Títulos da Dívida Agrária (TDA) emitidos, mas ainda não resgatados, em contraprestação à
aquisição da referida fazenda.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Nível de governança e gestão de tecnologias da informação é muito baixo
(Acórdão 882/2017-Plenário. Relator: Min.Subst Marcos Bemquerer)
Levantamento realizado com o objetivo de coletar informações sobre a situação da governança de
Tecnologia da Informação (TI) na Administração Pública Federal apontou que a TI ainda não é conduzida como
parte integrante do negócio das organizações públicas, o que compromete o atendimento satisfatório e
tempestivo das demandas da sociedade, cada vez mais dinâmicas e complexas. A compilação dos dados
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obtidos estabeleceu uma média com variação entre 0 e 1, sendo que 14% das organizações verificadas estão
com o índice de governança de TI (iGovTI2016) inferior a 0,30, o que indica um nível muito baixo de adesão
às práticas de governança e de gestão de TI. No outro extremo, 11% das organizações se enquadram em um
nível aprimorado (0,70 a 1,00). As instituições responsáveis pelas entidades apontadas com níveis baixos de
governança na área terão que apresentar ao Tribunal plano de ação para melhoria das deficiências
encontradas.

TCU avalia gestão de contratos de TI no Ministério da Saúde
(Acórdão 843/2017-Plenário. Relator: Min.Subst Augusto Sheman)
Fiscalização do Tribunal avaliou a maturidade do trabalho de gestão de contratos de tecnologia da
informação no Ministério da Saúde. A auditoria foi motivada por alteração na modelagem de contratação
pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). O modelo anterior, de locação de
mão de obra, foi substituído pelo pagamento por unidade de serviço técnico (UST), criado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e difundido pelo TCU. Nessa nova formatação, é formulada uma unidade de medida
única, a qual depende do tempo e da complexidade de execução do serviço. O novo contrato, no valor anual
de R$ 60 milhões, foi avaliado pelo TCU que constatou irregularidades como ausência de rastreamento dos
serviços prestados e inexistência de memória de cálculo do volume de serviços a serem contratados. Apesar
dos problemas apontados, o Tribunal considerou que as medidas adotadas pelo MS para aperfeiçoar a
fiscalização da execução do contrato, assim como a inexperiência dos responsáveis no planejamento da
contratação pelo novo modelo, foram fatores atenuantes. O TCU apontou medidas de aprimoramento no
sistema de rastreamento dos serviços prestados no âmbito do contrato.

DEFESA E JUSTIÇA
TCU divulga índices de governança na segurança pública
(Acórdão 811/2017-Plenário. Relator: Min. José Múcio)
Em levantamento realizado na segunda fase de avaliação da Governança de Segurança Pública
(iGovSeg II), constatou-se que não há, na Constituição de 1988, uma atribuição clara da competência para
legislar sobre segurança pública e a discussão acerca do modelo dualizado das polícias no Brasil. O TCU
determinou ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que conceitue os termos “política
nacional” e “plano nacional” e os correlacione com os demais instrumentos de planejamento (PPA, LDO e
LOA), bem como, que estabeleça, como requisitos para a formulação de planos nacionais, a necessidade de
que contemplem responsáveis por sua implementação, prazo de vigência, metas e instrumentos de
acompanhamento, de fiscalização e de medição de resultado.

EDUCAÇÃO E CULTURA
Universidades federais de Minas pagam salários acima do teto constitucional a 150 servidores
(Acórdão 4.833/2017-2ª Câmara. Relator: Min. Ana Arraes)
O TCU realizou auditoria na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Fundação
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e na Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para
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verificar o cumprimento da legislação que disciplina o relacionamento das universidades federais com suas
fundações de apoio. Verificou-se que nenhuma das três instituições auditadas possui controles que garantam
o cumprimento do Decreto 7.423/2010, que regulamenta as relações entre as instituições de ensino superior
(IES) e as fundações, bem como estabelece que o valor da remuneração do docente somado às retribuições
e bolsas recebidas de fundações não pode exceder o teto constitucional.
A auditoria constatou 150 servidores que recebem remuneração acima do teto constitucional,
sendo que o montante pago a mais chega a quase R$ 3 milhões. O Tribunal determinou à UFMG, Ufop e UFU
que interrompam tais os pagamentos. A fiscalização também constatou atrasos de repasses à Fundação de
Apoio Universitário da UFU e que há parcelas pendentes de ressarcimento no período de 2008 a 2016. Só o
valor devido entre 2013 e 2015 chega a quase R$ 500 milhões. A situação também será avaliada pelo TCU em
processo separado.

FAZENDA E PLANEJAMENTO
Déficit das contas públicas pode superar estimativa do Governo
(Acórdão 938/2017-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo)
O TCU alertou o Poder Executivo sobre a possibilidade de não cumprimento da meta de resultado
primário e a necessidade de adoção das medidas preconizadas na Lei Complementar 101/2000, uma vez que
o resultado primário deficitário previsto na Lei Orçamentária da União para o exercício de 2017, da ordem de
R$ 139 bilhões, pode ter sido elevado para R$ 185 bilhões, o que representaria uma elevação do déficit no
valor de R$ 46 bilhões, sendo R$ 40,6 bilhões em função de eventual frustração de receita e R$ 5,4 bilhões
em razão de possível realização de despesas em valores maiores que o previsto.

TCU vai investigar se operação do BNDES causou prejuízo aos cofres públicos
(Acórdão 800/2017-Plenário. Relator: Min.Subst Augusto Sherman)
O Tribunal examinou as operações de crédito e de mercado de capitais realizadas pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela subsidiária BNDESPar com o Grupo JBS, de
2005 a 2014. Foram encontrados indícios de irregularidades nas operações do BNDES com o Grupo JBS para
a compra da norte-americana Swift. A BNDESPar adquiriu ações da indústria frigorífica brasileira para viabilizar
o negócio de R$ 1,13 bilhão, ocorrido em 2007. No entanto, a auditoria apontou que as ações do Grupo JBS
foram adquiridas com ágio de R$ 0,50 a unidade, o que não seria justificável, uma vez que o interesse na
concretização do negócio era integralmente do Grupo.
O Tribunal avaliou que o BNDESPar utilizou recursos superiores ao necessário, sem análise
aprofundada da viabilidade econômica do investimento e sem acompanhamento posterior adequado da
operação. Além disso, a transação representou risco de investimento para o BNDES e custo zero para a JBS.
O TCU determinou a conversão do processo em tomada de contas especial (TCE) e citou os responsáveis para
que apresentem justificativas ou recolham aos cofres do BNDESPar o valor de R$ 70 milhões atualizados
monetariamente.
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Reconhecimento indevido de dívida junto à Fecomércio-RJ pode gerar prejuízo de R$ 46 milhões
aos cofres públicos
(Acórdão 980/2017-Plenário. Relator: Min. Subst. Weder de Oliveira)
Fiscalização do TCU averiguou possíveis irregularidades relacionadas ao reconhecimento de dívida,
por parte do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/ARRJ) e do
Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ), para com a Federação do Comércio do
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ). Verificou-se que essas entidades foram levadas a reconhecer e
pagar dívidas indevidas junto à Fecomércio/RJ. O Tribunal constatou, também, que o Presidente da
Fecomércio/RJ, que acumula o cargo com a Presidência dos conselhos regionais do Sesc e do Senac do Rio de
Janeiro, fez com que essas entidades reconhecessem que deviam à Fecomércio/RJ os mesmos valores que
elas já haviam repassado à Confederação Nacional do Comércio (CNC).
A dívida, portanto, da ordem de R$ 46 milhões, é da CNC para com a Fecomércio/RJ. Ao utilizar os
fundos das administrações regionais do Sesc e do Senac para pagar os débitos da CNC junto à Fecomércio,
houve prejuízo aos caixas do Sesc/ARRJ e do Senac/ARRJ, que beneficiou indevidamente a Fecomércio pela
quitação da dívida. Ou seja, a lesão aos cofres do Sesc e Senac do Rio de Janeiro ocorreu pelo pagamento
duplicado da mesma obrigação, primeiro à CNC e depois à Fecomércio/RJ.

Administração Pública pode contratar Uber e congêneres
(Acórdão 1.223/2017-Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler)
O TCU analisou possíveis ilegalidades praticadas pela Central de Compras do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no âmbito do Pregão Eletrônico nº 3/2016, que tem por objeto a
contratação do serviço de transporte terrestre de passageiros a serviços dos órgãos da Administração Pública
Federal – APF direta, por meio de táxi e por demanda, no âmbito do Distrito Federal. O Tribunal autorizou,
excepcionalmente, que o Ministério dê continuidade à execução do contrato decorrente do pregão
eletrônico. Porém, tornou definitiva a medida cautelar que proibiu prorrogar o contrato. Também foi
determinado que a referida Central de Compras faça constar, em seus próximos estudos preliminares, os
serviços de transporte individual privado de passageiros baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede
(STIP), que estiverem em operação no Distrito Federal (Uber, Cabify etc.), bem como a avaliação dos riscos
decorrentes da centralização dos serviços em um único fornecedor.

INTEGRAÇÃO NACIONAL
Obras de irrigação em afluente do Rio São Francisco apresenta problemas
(Acórdão 919/2017-Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler)
Auditoria do Tribunal na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba (Codevasf) verificou a qualidade das obras executadas nos canais do Perímetro de Irrigação
Salitre/BA e encontrou problemas de qualidade, manutenção deficiente do empreendimento e a
ausência de projeto “as built” (desenho técnico de cada fase de uma construção). O TCU determinou à
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para que corrija os
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problemas apontados pela auditoria. O custo estimado do projeto é de R$ 900 milhões e espera-se que,
quando em operação, o valor bruto da produção agrícola seja de cerca de US$ 183,6 milhões ao ano, com
geração de até 20 mil empregos diretos e 25 mil indiretos.

TCU audita obras do PAC no Mato Grosso
(Acórdão 847/2017-Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler)
O Tribunal acompanhou a execução das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
no Município de Várzea Grande em Mato Grosso/MT. Foram identificados cinco contratos que repassam
recursos federais para o Município, que somam mais de R$ 389 milhões e são destinados a obras de
ampliação do sistema de esgoto sanitário e de abastecimento de água e para a urbanização de
assentamentos precários na cidade. A auditoria constatou ausência de estrutura institucional apropriada
e falta de processos de gestão adequados à execução das obras, a exemplo de deficiências no
accountability entre a Prefeitura e os cidadãos.

Também foram identificadas falhas nos mecanismos de relacionamento entre a Prefeitura, o
Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal (Caixa). O TCU determinou ao Ministério, à Caixa e
ao Município que reavaliem o escopo dos contratos de repasse a serem executados e recomendou
algumas medidas, como estimação dos custos e da duração de cada atividade, elaboração de um
diagrama de precedência e determinação do caminho crítico.

MEIO AMBIENTE
Ações de sustentabilidade na administração pública ainda são insuficientes
(Acórdão 1.056/2017-Plenário. Relator: Min. Subst André Luís)
Auditoria do Tribunal avaliou a evolução das ações promovidas pela Administração Pública
Federal (APF) para a redução de consumo próprio de papel, de energia elétrica e de água, tendo por base
parâmetros suscitados pelo Acórdão 1.752/2011-TCU-Plenário. Verificou-se que órgãos e entidades
públicas não avançaram na implementação de ações destinadas à promoção da sustentabilidade. Há,
ainda, atuação deficiente no nível central de Governo, baixa evolução na adoção de critérios e práticas
sustentáveis nas contratações, implementação incipiente de ações voltadas para a utilização de edifícios
públicos mais eficientes e sustentáveis, além de deficiências nas iniciativas relacionadas com a gestão de
resíduos e a realização de coleta seletiva solidária.
O TCU determinou que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão retome as
atividades do comitê de sustentabilidade, apresente plano para implementação de sistema de
acompanhamento de ações e passe a fazer uso do Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na
Administração (IASA). Determinou, também, que o Ministério exija de outros órgãos o alinhamento entre
o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) e os planejamentos estratégicos e que implemente o
efetivo funcionamento de unidades de sustentabilidade com caráter permanente.
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MINAS E ENERGIA
Gestores da Petrobras são multados por atrasos nas obras das tubovias do Comperj
(Acórdão 981/2017-Plenário. Relator: Min. Ana Arraes)
Auditoria do TCU avaliou o ritmo de execução das obras de construção das tubovias da refinaria do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e a falta de fiscalização da Petrobras em relação à baixa
produtividade da empresa contratada. O contrato das tubovias, firmado em R$ 731 milhões, apresentou
atraso de 80% em relação ao cronograma original, o que gerou aumento de custos, problemas de
financiamento de capital de giro, desequilíbrio do fluxo de caixa, redução da rentabilidade do investimento,
ineficiência gerencial e impactos negativos na credibilidade da Empresa. O Tribunal aplicou multa a onze
responsáveis.

Falhas em distribuidora de energia no Piauí (Cepisa).
(Acórdão 774/2017-Plenário. Relator: Min. José Múcio)
Auditoria realizada na Eletrobrás Distribuição Piauí (Cepisa) avaliou a qualidade dos serviços
prestados, o empenho no combate às perdas elétricas, a eficiência gerencial e a saúde financeira da Empresa.
Verificou-se que a Cepisa tem desrespeitado, constantemente, as metas de fornecimento de energia
estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e que, entre janeiro de 2013 e junho de 2016,
ela deixou de arrecadar aproximadamente R$ 13,5 milhões devido a falhas no fornecimento de energia. O
Tribunal constatou elevado endividamento e geração operacional de caixa negativa em 2015, sendo que,
entre 2011 e 2015, o passivo aumentou em 184%, passando de R$ 464 milhões para R$ 1,3 bilhão. O TCU
encaminhou cópia da deliberação aos órgãos listados no acórdão.

Eletrobras Distribuição Amazonas (AmE)
(Acórdão 813/2017-Plenário. Relator: Min. José Múcio)
Em auditoria realizada na AmE – também conhecida por Amazonas Energia, o TCU identificou que a
Empresa tem elevado nível de endividamento e sucessivos resultados negativos. Só em 2015 foram R$ 2,7
bilhões em prejuízos. Além disso, a Empresa deixou de arrecadar, entre 2013 e 2015, cerca de R$ 30,5 milhões
por conta de falhas no fornecimento de energia. O Tribunal recomendou que a AmE aperfeiçoe seus sistemas
de registros de dados de perdas elétricas e inadimplências de consumidores como forma a melhorar a
confiabilidade e a fidedignidade dos dados oferecidos pela empresa.

Eletrobrás: riscos de prejuízo por má qualidade de serviços e endividamentos de distribuidoras
(Acórdão 1.126/2017-Plenário. Relator: Min. José Múcio)
O TCU realizou uma série de auditorias nas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e suas subsidiárias de
distribuição de energia elétrica, para verificar a situação financeira, a qualidade dos serviços prestados e
avaliar a gestão e o controle da Eletrobras sobre as distribuidoras. Ao comparar os dados com os referenciais
estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Tribunal apontou que, entre 2011 e 2015,
das cinco sociedades avaliadas, apenas a Eletroacre atingiu os parâmetros regulatórios, mesmo assim, apenas
uma vez, em 2014. Além disso, foi constatado que a Amazonas Energia arcou com cerca de R$ 3 bilhões em
perdas não técnicas sem cobertura tarifária. Esse montante equivale a 1,5 vezes a cobertura tarifária calculada
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pela Aneel para os custos operacionais da Companhia, somados à remuneração e à amortização do capital
investido. O consolidado das auditorias foi enviado aos órgãos listados no acórdão em questão.

Danos causados por irregularidades em contratos do navio-sonda Vitória 10.000
(Acórdão 1.306/2017-Plenário. Relator: Min. José Múcio)
Em decorrência de auditoria realizada nos contratos de operação do navio-sonda Vitória 10.000
celebrados entre empresas da Petrobras e do grupo empresarial Schahin, o Tribunal determinou,
cautelarmente, que retenção da totalidade dos pagamentos ainda não efetuados dos contratos de
afretamento e serviços do navio. Foi constatada existência de documentos que comprovam o pagamento
de propina pela empresa contratada ao ex-gerente da área internacional da Petrobras. Preliminarmente,
danos ao erário foram estimados em R$ 525 milhões. O TCU converteu os autos em tomada de contas
especial e também determinou que, em relação ao contrato de serviços de perfuração do Bloco BM-S-09,
localizado na Bacia de Campos/RJ, a Petrobrás limite os pagamentos ainda não efetuados aos valores
correspondentes aos custos diários diretos e indiretos incorridos pela contratada, estimados
preliminarmente em US$ 54.220,00.

Engevix é declarada inidônea por irregularidades em Angra 3
(Acórdão 1.348/2017-Plenário. Relator: Min Bruno Dantas)
O Tribunal declarou a empresa Engevix Engenharia inidônea devido a fraudes em processo
licitatório. Assim, a empreiteira fica proibida de licitar e de assinar contratos com a Administração Pública
Federal (APF) pelo prazo de cinco anos. A determinação decorre de fiscalização do TCU que examinou
possíveis irregularidades em processos licitatórios e na execução dos contratos para elaboração dos projetos
executivos da Usina Termonuclear de Angra 3, no Estado do Rio de Janeiro. As irregularidades que motivaram
as decisões foram encontradas em três contratos: no primeiro deles, denominado Pacote Eletromecânico 1,
verificou-se aditivo irregular superior a R$ 6 milhões; no Pacote Eletromecânico 2 foi identificado um aditivo
indevido superior a R$ 13 milhões e descompasso na evolução físico-financeira do contrato. Nesses dois casos,
para que haja uma análise mais detalhada da quantificação do débito e a identificação dos responsáveis pelas
fraudes, o TCU abriu processo de tomada de contas especial (TCE) para cada um dos indícios. Também foi
mantida a retenção contratual de valores determinada em despacho anterior. No último contrato, Pacote Civil
2, as irregularidades referem-se à frustação ao caráter competitivo da licitação, bem como ao prejuízo
causado por essa restrição.

TCU irá apurar falhas em aditivos da Usina Baixada Fluminense
(Acórdão 1.237/2017-Plenário. Relatora: Min Ana Arraes)
O Tribunal avaliou os contratos das obras de implantação da Usina Termelétrica (UTE) Baixada
Fluminense executadas pela Petrobras e apurou que as falhas nos aditivos causaram prejuízo ao erário
superior a R$ 3 milhões. Foram constatadas as seguintes irregularidades: implantação onerosa de plano de
aceleração de cronograma sem formalização prévia de aditivo e imprecisão dos memoriais descritivos no
detalhamento de serviços, especificamente quanto aos pórticos, interligação elétrica e equipamentos de
telecomunicação, o que gerou aditivos contratuais evitáveis. O TCU determinou a conversão do processo em
Tomada de Contas Especial e deu ciência à Petrobras das irregularidades verificadas.
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SAÚDE
Fraude em licitações do Hospital Universitário em Mato Grosso do Sul
(Acórdãos 857 e 859/2017-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas)
Auditoria do Tribunal avaliou a responsabilização das empresas Med-Care Equipamentos
Hospitalares Eireli (EPP) e Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda.-ME por fraude ao Pregão
Eletrônico 243/2011 do Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O
TCU declarou a inidoneidade das duas empresas para participar, por cinco anos, de licitações da
Administração Pública Federal. Trata-se de empresas envolvidas em fraudes a licitações constatadas no
âmbito de processos em trâmite no TCU relacionados à “Operação Sangue Frio” da Polícia Federal. Na citada
operação, deflagrada em 2013, constatou-se esquema de fraudes a licitações envolvendo empregados do
Hospital e empresários, com pagamento de propina e o direcionamento do resultado para determinadas
empresas que, posteriormente, prestavam serviços superfaturados.

Governança em Saúde ainda é insuficiente no Brasil
(Acórdão 1.130/2017-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas)
Fiscalização realizada pelo TCU, com a colaboração de 26 tribunais de contas dos estados e dos
municípios, objetivou sistematizar informações sobre a situação da governança e gestão em saúde pública nas
esferas federal, estadual, distrital e municipal, bem como gerar índices nacionais de governança em saúde
(iGovSaúde - ciclo 2016). No quesito liderança, constatou-se que 93% dos conselhos estaduais e 53% dos
conselhos municipais de saúde estão no estágio inicial de capacidade. O controle, no caso dos conselhos
estaduais e municipais, é o mecanismo de governança com um dos piores resultados, cerca de 70% de
capacidade em estágio inicial nos dois casos. Verificou-se, ainda, grande quantidade de acúmulo das funções de
Secretário de Saúde e de Presidente do Conselho, o que representa um limitador da boa governança, por afetar
o princípio da segregação das funções de execução e de fiscalização. O TCU fez determinações e recomendações
à Comissão Intergestores Tripartite (CIT), ao Conselho Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde.

Tribunal avalia compra de remédio para tratamento de câncer infantil
(Acórdão 1.169/2017-Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes)
O TCU analisou supostas irregularidades ocorridas na aquisição do medicamento L-Asparaginase,
mediante contrato firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa Xetley S.A., no valor de mais R$
3,841 milhões. O Tribunal indeferiu o requerimento de medida cautelar e determinou ao MS que informe os
resultados das análises sobre a qualidade da L-Asparaginase adquirida do Laboratório Beijing SL
Pharmaceutical Co. Ltd. e as medidas adotadas para monitorar a eficácia e segurança do medicamento
distribuído aos usuários do Sistema Único de Saúde. Também, recomendou ao Ministério que implemente
política de gestão de riscos em relação à aquisição de medicamentos sujeitos à vigilância sanitária, mas sem
registro no Brasil, que sejam destinados a programas do Sistema Único de Saúde.

Médicos do TRT-RJ deverão cumprir jornada integral de 40 horas
(Acórdão 1.055/2017-Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes)
Fiscalização do TCU examinou possíveis irregularidades ocorridas no Tribunal Regional do Trabalho
– 1ª Região/RJ quanto à jornada de trabalho dos servidores ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário,
Área Apoio Especializado – Medicina Clínica. Constatou-se que os servidores têm cumprido jornada reduzida
de 20 horas semanais com recebimento de remuneração integral referente a 40 horas. O Tribunal considerou
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que, como os médicos não recebiam os vencimentos estabelecidos na lei a que se enquadram, mas os fixados
aos analistas judiciários, também deveriam cumprir a jornada de trabalho desses servidores. O TCU
determinou prazo para que o TRT-1ª Região providencie a regularização da questão.

TCU realiza auditoria no Denasus
(Acórdão 1.246/2017-Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas)
O TCU realizou auditoria no Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde
(Denasus) para avaliar a eficácia e a regularidade da atuação do Órgão, bem como as medidas adotadas para
promover a implantação e o bom desempenho dos componentes estaduais e municipais do Sistema Nacional
de Auditoria (SNA) do Sistema Único de Saúde (SUS). O Denasus é responsável por auditar a adequação das
ações e dos serviços públicos de Saúde e a sua regularidade quanto aos aspectos contábeis, financeiros e
patrimoniais da aplicação dos recursos do SUS. A auditoria constatou ausência dos pressupostos para atuação
do Denasus como auditoria interna; priorização das atividades de controle interno em detrimento das
atividades de auditoria; atuação deficiente do Denasus como indutor do fortalecimento do SNA; deficiências
estruturais em processos de trabalho; e falhas no planejamento.
Dessa forma, o TCU determinou ao Denasus que inclua, no planejamento anual de suas atividades,
ações típicas de auditoria interna, que visem analisar a eficiência, eficácia e efetividade de programas, sistemas
e políticas de saúde. Ademais, verificou-se que o Denaus não possui canal de comunicação com o Conselho
Nacional de Saúde, ao qual deveria prestar apoio, fornecendo insumos para sua atuação e tomada de decisões,
e tem limitações de acesso a sistemas do Ministério da Saúde (MS) com informações necessárias à realização
das atividades de auditoria interna. Assim, o TCU recomendou ao MS que avalie a possibilidade de alterar sua
estrutura organizacional de modo a vincular o Denasus diretamente à autoridade máxima do Ministério e
viabilize o acesso dos servidores do Denasus aos sistemas necessários à realização de suas competências.

TRANSPORTE
Obra do terminal fluvial em Eirunepé/AM tem sobrepreço e baixa qualidade
(Acórdão 1.187/2017-Plenário. Relator: Min. Subst. Augusto Sherman)
Auditoria do TCU na obra do terminal fluvial de Eirunepé/AM, objeto de convênio celebrado entre
o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Estado do Amazonas, por meio da
Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra/AM) constatou que a construção do terminal teve sobrepreço
de R$ 7,3 milhões, o que equivale a aproximadamente 25% do valor da obra, que foi orçada em R$ 27,1
milhões. Verificou-se, também, que o projeto executivo da obra estava desatualizado e os serviços foram
executados com qualidade deficiente. O Tribunal rejeitou as razões de justificativa de alguns responsáveis,
aplicou multa e determinou ao Dnit que informe se os serviços de soldagem foram executados conforme
alegado pela contratada e, caso contrário, envide esforços junto à Seinfra/AM para que a contratada
providencie a correção dos serviços executados. Também, recomendou à Seinfra/AM que, nas medições e
pagamentos por serviços de transporte de material por balsa, apure o tempo de cada viagem, considerando
o número de dias efetivamente utilizados para o transporte, verificando a razoabilidade do tempo de cada
viagem medido em relação à situação hidrológica do período.
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BR-101/ES: TCU determina que obras só comecem após aprovação de projeto básico
(Acórdão 1.077/2017-Plenário. Relator: Min. Subst. Augusto Sherman)
O Tribunal identificou, em auditoria, que há risco de que as obras de terraplenagem na implantação
da Variante do Mestre Álvaro, na BR-101, no Espírito Santo, ocorram antes da aprovação da totalidade do
projeto básico. Como medições e faturamentos serão feitos com base no preço médio do serviço de
terraplanagem, pode haver favorecimento do consórcio responsável, dano ao erário e falta de estímulo à
realização das obras do outro trecho, que tem grau de dificuldade elevado. O TCU determinou, entre outras
coisas, que o Departamento de Estrada e Rodagem do Espírito Santo (DER/ES) e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit) não iniciem as obras antes da aprovação da totalidade do projeto básico
e que definam, juntamente com o consórcio, a sequência das obras a serem realizadas. As obras do contorno
rodoviário estão orçadas em mais de R$ 290 milhões.

Norma que prevê prorrogação antecipada dos contratos de arrendamentos de portos é falha
(Acórdão 989/2017-Plenário. Relator: Min. Walton Alencar)
Auditoria do Tribunal avaliou os atos e procedimentos adotados pela extinta Secretaria de Portos
da Presidência da República (SEP/PR), pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e pelas
Autoridades Portuárias para a prorrogação antecipada dos contratos de arrendamentos portuários e para a
fiscalização de seu cumprimento. O TCU analisou cinco termos firmados desde setembro de 2015 e constatou
lacuna normativa que permite às empresas arrendatárias iniciar obras antes da aprovação do projeto
executivo pela Antaq, o que abre possibilidade de inadequações. O Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil (MTPAC) e a Antaq terão que implementar uma série de ações para adequar os normativos sobre
a prorrogação antecipada de arrendamento dos terminais portuários do País. Os planos de investimento
totalizam R$ 6,8 bilhões.

Licitação do Dnit para postos de pesagem veicular superfaturou R$ 8 milhões
(Acórdão 1.060/2017-Plenário. Relator: Min. José Múcio)
Fiscalização do TCU constatou diversas irregularidades na contratação, pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), de construtora para a realização de serviços em postos
de pesagem veicular. O Dnit aderiu a uma ata de registro de preços do Exército, que tinha por objeto
atividades de conservação predial e manutenção de sistemas, serviços que o TCU considerou distintos
daqueles da licitação. O procedimento licitatório foi considerado indevido pelo Tribunal. Também foram
identificados pagamentos por serviços não realizados ou com superfaturamento que somam R$ 8 milhões,
em valores nominais, o que equivale a 60% dos valores medidos e faturados no contrato. Identificou-se,
ainda, inadequação de pesquisa de preços e celebração de aditivos contratuais com alteração significativa
das quantidades previstas e da vigência do contrato. O Tribunal julgou irregulares as contas dos gestores,
condenou-os ao pagamento do débito de cerca R$ 8 milhões e lhes aplicou multas individuais de R$ 20 mil
a R$ 200 mil. Além disso, gestores foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança no âmbito da Administração Pública Federal por prazos de cinco e de oito anos.
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GOVERNANÇA
E GESTÃO
Iniciativas estratégicas no âmbito
administrativo com o objetivo de
gerar eficiência interna e dotar
o controle externo do apoio
necessário ao pleno exercício
de suas competências
constitucionais e legais.
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4. GOVERNANÇA E GESTÃO

O TCU busca cumprir com excelência sua missão institucional de aprimorar a Administração Pública
em benefício da sociedade por meio do controle externo. Para tanto, o Tribunal estabelece diretrizes
anuais, o que possibilita definir a sequência lógica de execução de sua estratégia, garantindo foco às ações
da Organização, o uso de maneira ordenada dos recursos disponíveis e o alinhamento de todas as
unidades à estratégia do Tribunal.

4.1. Planejamento e Gestão
O sistema de planejamento e gestão da estratégia do Tribunal consiste em um conjunto de práticas
gerenciais, em especial planos institucionais, voltados para a obtenção de resultados, com base no
estabelecimento, na execução e no acompanhamento de metas e ações.
Os planos traduzem os três níveis de
gestão existentes (estratégico, tático e
operacional)

e

são

responsáveis

por

operacionalizar as estratégias definidas pelo
Tribunal. No mais alto nível, o Plano
Estratégico orienta a elaboração dos demais
planos institucionais e possui periodicidade
de seis anos. Para a atual gestão, os objetivos
do Plano Estratégico do Tribunal (PET 20152021) foram traduzidos em quatro diretrizes:
combate à fraude e à corrupção; avaliação da
eficiência e da qualidade dos serviços públicos; avaliação de resultados de políticas e programa públicos;
e promoção da transparência na administração pública.
O nível tático é viabilizado com a aprovação, a cada dois anos, do Plano de Diretrizes e do Plano de
Controle Externo, instrumento de planejamento das ações de controle do Tribunal.
O Plano de Diretrizes contém os objetivos estratégicos e as linhas de ação de gestão que
orientam a execução das ações finalísticas presentes no Plano de Controle Externo. Além disso, define
as metas institucionais, por meio das quais são realizadas as mensurações de desempenho do TCU,
que ocorrem duas vezes ao ano (em 31 de março e 30 de setembro, isto é, apuração semestral
deslocada do ano civil).
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Assim, em 30/06/2017, finalizou o primeiro trimestre do Plano de Diretrizes 2017-2018 e foi
mensurado o desempenho parcial do TCU no primeiro período avaliativo. O resultado do Tribunal foi
de 54,7%, se considerarmos uma evolução pro rata dos resultados, o desempenho foi superior em
4,7% ao esperado para a metade do período avaliativo.
Resultado do Plano de Diretrizes 2017-2018 (abril/2017 a junho/2017)
Indicadores

Peso

Meta

Resultado

Resultado %

% Final

Índice de apreciação conclusiva de trabalhos
relevantes instruídos

30%

80%

35,8%

44,81%

13,44%

Índice de apreciação conclusiva de processos
instruídos

20%

80%

37,3%

46,59%

9,32%

Índice de apreciação conclusiva de processos
autuados até 2014 instruídos

15%

55%

32,8%

59,70%

8,96%

Índice de apreciação conclusiva de atos de pessoal
instruídos

15%

90%

54,8%

60,86%

9,13%

Índice de processos em grau de recurso com até 90
dias em gabinetes de ministro

10%

55%

53,7%

97,57%

9,76%

Índice de apreciação conclusiva de processos de
contas anuais autuados em 2016 instruídos

10%

80%

32,9%

41,10%

4,11%

Resultado do TCU

54,71%

Fonte: Sistema Sinergia.

Mais informações sobre o sistema de Planejamento e Gestão do TCU podem consultadas no sítio:
http://portal.tcu.gov.br/planejamento-e-gestao/.

4.2.Inovação no controle
Com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no Plano Estratégico do Tribunal e de alavancar
o desempenho da organização, o TCU promove ações estruturantes e projetos inovadores, destacando-se,
no 2º trimestre de 2017, os resultados indicados a seguir.

4.2.1. Sistema Alice – Análise de Licitações e Editais
O TCU, empenhado em promover a transparência e a eficiência da Administração Pública, e na busca
por instrumentos efetivos que possam prevenir e evitar a ocorrência de irregularidades, fraudes, desvios e
desperdícios de recursos públicos, tem investido em uma ferramenta que auxilia na avaliação preventiva e
automatizada de editais de licitação e atas de pregão. Trata-se do Sistema Alice – Análise de Licitações e
Editais, ferramenta ainda em fase de protótipo que permite a verificação de indícios de irregularidades em
uma licitação assim que o edital é publicado.
Diariamente, a ferramenta realiza o download e a análise dos editais e atas publicados no Portal de
Compras do Governo Federal (Comprasnet), e, em seguida, são gerados e-mails para as unidades técnicas
do TCU sobre os editais e atas publicados, com os alertas referentes aos indícios encontrados.
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Foi em decorrência do Sistema que a Secretaria de Controle Externo do TCU no Estado da Bahia, teve
conhecimento de editais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que sequer
haviam sido publicados no site do Instituto, no valor estimado de R$ 40 milhões. Ao analisá-los, foram
identificados indícios de restrição à competitividade, dentre outras questões, e, então, autuado processo
para exame da questão.
O ALICE foi inicialmente lançado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização Controle/
Controladoria-Geral da União (CGU), em junho de 2015 (www.cgu.gov.br) e no ano seguinte cedido para o
TCU. Desde então, o Tribunal tem trabalhado na adaptação da ferramenta para as suas necessidades

4.3.Alianças Estratégicas
Interagir com a sociedade, por meio do estabelecimento de canais apropriados de diálogo, e
estreitar o relacionamento com órgãos de controle, com vistas à atuação integrada, permitem a
identificação de áreas de risco na gestão de recursos públicos, além da captação e disseminação de
informações e práticas para o exercício do controle.

4.3.1. Interação com a sociedade
Com o objetivo de aperfeiçoar os canais de comunicação do TCU com as partes interessadas
externas, o Tribunal dispõe de produtos e serviços alinhados às modernas plataformas
informacionais.
A divulgação de notícias, fotos, vídeos e informações atualizadas sobre a atuação do Tribunal,
na

fiscalização

do

patrimônio

público

do

Brasil,

é

disponibilizada

no

Portal

TCU

(http://portal.tcu.gov.br). Na versão eletrônica do presente Relatório, basta clicar nas imagens para
acessar os conteúdos dos tópicos abaixo:
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Com o intuito de estimular a participação do cidadão e fomentar o controle social e a interação com
o Congresso Nacional, o TCU disponibiliza serviços, informações e orientações relacionadas à atividade de
controle. Estão relacionados a seguir, alguns dos serviços disponibilizados no Portal TCU.

4.3.2. Cooperação internacional
O TCU tem participação
atuante

no

cooperação
voltada

contexto

da

internacional
para

o

aperfeiçoamento do controle
externo e integra importantes organismos multilaterais de fiscalização, entre os quais: a Organização
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), a Organização Latino-americana e do
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), a Organização das Instituições Superiores de
Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OISC-CPLP) e a Organização de Entidades
Fiscalizadoras Superiores dos Países do Mercosul e Associados(EFSul).
Destacam-se os seguintes eventos internacionais que contaram com a participação do TCU:
14ª Reunião do Grupo Diretor do Comitê de Normas Profissionais (PSC) da Intosai - O Tribunal
exerce a presidência do PSC desde o último Congresso da Intosai, realizado no final de 2016. O Presidente,
Ministro Raimundo Carreiro, abriu, no dia 8/6, a reunião que ocorreu no TCU em Brasília/DF, cujo objetivo
foi discutir os caminhos a serem trilhados pelo PSC no contexto do novo plano estratégico da Intosai e das
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mudanças introduzidas no processo de produção de Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI).
Reunião do Comitê de Criação de Capacidades (CCC) da Olacefs – O Comitê tem a missão de
promover e gerir o desenvolvimento de capacidades profissionais e institucionais das Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) da região e, atualmente, é presidido pelo TCU. O CCC reuniu-se em
Quito/Equador, nos dias 18 e 19/4, para apresentação dos resultados alcançados pelo Plano de
Capacitação 2016-2018. Também foram identificadas oportunidades de ampliar a oferta de cursos para
os países da região, além de ações relacionadas com as áreas de inovação, pós-graduação e realização
das auditorias coordenadas.
65º Reunião do Conselho Diretivo da Olacefs – na reunião, realizada em 26/5 na Cidade do México,
o Tribunal participou como representante do Comitê de Criação de Capacidades (CCC) e do Grupo de
Trabalho sobre Auditoria de Obras Públicas (GTOP), ambos presididos pelo TCU. Na oportunidade,
foram apresentados os principais resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo CCC, com destaque para
a execução do Plano de Capacitação 2016-2018.
24º Simpósio ONU-Intosai – ocorrido em Viena/Áustria, de 31/5 a 2/6, o evento discutiu o uso de
análise de dados estruturados e não-estruturados, em suporte a auditorias e demais ações de controle.
O Tribunal apresentou o modelo de controle digital do TCU, exemplificado por meio dos sistemas Alice
(análise diária de licitações) e Sofia (orientação sobre fatos e indícios, integrado ao Microsoft Word) e
abordou a experiência do TCU no uso de auditorias de desempenho como instrumento para
acompanhamento da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
1º Encontro da Força Tarefa na Intosai para Profissionalização do Auditor (TFIAP) – o evento,
realizado em 5/6 no TCU em Brasília/DF, debateu o processo de trabalho da Força Tarefa para apoiar as EFS
no desenvolvimento de competências de seus auditores, conforme o competence framework aprovado em
Congresso da Intosai no fim de 2016, o qual consiste em um quadro de competências que visa a qualidade
e credibilidade, de forma uniforme, aos auditores das EFS.
Reunião do Subcomitê de Normas de Controle Interno (ICS) - O ICS, vinculado ao Comitê de Normas
Profissionais (PSC) da Intosai, realizou encontro nos dias 6 e 7/6, no TCU em Brasília/DF, para discutir o
plano de trabalho do Subcomitê para os próximos três anos.
Seminário Internacional de Auditoria – O Tribunal sediou o Seminário, realizado em 7/6, em
Brasília/DF. Palestrantes das EFS dos Estados Unidos, África do Sul, Suécia e Emirados Árabes trataram de
temas como desenvolvimento profissional do
auditor, auditoria de dados de desempenho,
contas de governo e auditorias financeiras no
setor público.

4.3.3. Acordos de cooperação
O Tribunal firma acordos de cooperação
técnica com órgãos e entidades públicos,
nacionais e internacionais, bem como com
entidades civis, com o objetivo de aprimorar o
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cumprimento de sua missão institucional e conferir maior eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública.
Além disso, as parcerias constituídas contribuem para a melhoria da Administração Pública por
meio da transferência de conhecimentos e do acesso a sistemas e informações constantes de suas
bases de dados.
No trimestre, o TCU firmou os seguintes acordos de cooperação técnica:
Órgão/Instituição

Objeto

Defensoria Pública da União (DPU) – Promover o intercâmbio de informações e a cooperação técnico-científica
Aditivo 2
para a capacitação de recursos humanos.
Formação de rede de âmbito estadual com vistas à articulação de ações de
Rede de Controle Pará/PA - Aditivo 1 fiscalização, combate a corrupção, e controle social, e para interação das
redes, nos âmbitos estadual e federal.
Advocacia-Geral da União (AGU)

Disciplinar o intercâmbio de informações, tecnologias de acesso remoto e
bases de dados entre os partícipes.

Ministério
da
Transparência,
Aderir ao Programa Federal de Fortalecimento das Ouvidorias,
Fiscalização e Controladoria-Geral
coordenado e implementado pelo CGU.
da União (CGU)
Fundo Nacional de Desenvolvimento Intercâmbio de informações e a cooperação técnico-científica para
da Educação (FNDE)
capacitação de recursos humanos.

Light Serviços de Eletricidade S/A

Companhia de Saneamento
Minas Gerais (Copasa/MG)

Intercâmbio de informações e tecnologias, visando a disponibilização de
canal de consulta de dados cadastrais específicos de clientes da LIGHT, via
internet, à Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro
(Secex-RJ) com a finalidade localizar pessoas mencionadas em processos
do TCU.
Estabelecimento de responsabilidades entre o TCU - Secretaria de
Controle Externo do TCU em Minas Gerais (SECEX-MG), e a COPASA/MG
para adotarem medidas e ações necessárias que permitam, aos servidores
de indicados pelo TCU/SECEX-MG, consultar o endereço dos usuários da
COPASA MG, através do link disponibilizado pela Companhia na internet,
para fins de pesquisas de informações sobre pessoas físicas e jurídicas que
sejam parte em processo administrativo, de controle externo ou judicial,
para apoio ao serviço da SECEX/MG.

Estabelecer condições para a descentralização externa de crédito
Fundação Universidade de Brasília
orçamentário, objetivando desenvolvimento tecnológico e capacitação
(UnB) – Aditivo 1
profissional.
Supremo Tribunal Federal (STF) – Esforço conjunto na área de capacitação e desenvolvimento profissional
Aditivo 2
de seus servidores.
Desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum, voltados para
Polícia Federal, Sinpa, Sisac e LABo compartilhamento de tecnologias, intercâmbio de informações e acesso
Contas
a sistemas e informações constantes de bases de dados dos partícipes.
Fonte: Secretaria-Geral da Presidência (Segepres).
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4.3.4. Transparência da Gestão
O Tribunal, em cumprimento à Lei 12.527/2011 (Lei de acesso à informação), bem como, no
intuito de oferecer à sociedade uma maior transparência sobre suas ações e atividades, disponibiliza
informações sobre as contas do TCU, licitações e contratos, concursos, relatórios e outros temas de
interesse da sociedade.
Tais informações, podem ser acessadas no Portal TCU, no endereço eletrônico:
http://portal.tcu.gov.br/transparencia/.

4.3.5. Sustentabilidade
Em

consonância

com

Política

Institucional

de

Sustentabilidade estabelecida pela Resolução-TCU 268, de 2015,
alinhada à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e
também às iniciativas inerentes aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) promovidos pela Organização das Nações
Unidas, o Tribunal vem desenvolvendo diversas iniciativas com
vistas à promoção da sustentabilidade.
Para mais informações sobre o tema, acesse a área de sustentabilidade no Portal TCU, no endereço
http://portal.tcu.gov.br/transparencia/sustentabilidade/.

4.3.6. Desenvolvimento Profissional
O

Instituto

Serzedello Corrêa (ISC),
escola de governo do
TCU, é a unidade de
apoio

estratégico

responsável pelas ações de educação corporativa do Tribunal. Destina-se a promover o
desenvolvimento de competências profissionais e organizacionais e a educação continuada de
servidores e colaboradores da Corte de Contas, bem como de ações educativas voltadas ao público
externo que contribuam com a efetividade do controle e a promoção da cidadania. Também é
responsável pela seleção, formação e integração inicial de novos servidores.
Mais informações sobre o ISC e sobre os cursos e eventos ofertados pelo Instituto podem ser
consultadas no endereço eletrônico: https://contas.tcu.gov.br/ead/.

4.3.7. Gestão Orçamentária e Financeira
A despesa liquidada até o final do 2º trimestre foi de R$ 944.490.175,07, que corresponde a
45,15% da dotação orçamentária disponível para execução no ano. O quadro a seguir detalha a
execução orçamentária e financeira do Tribunal no 2º trimestre de 2017.
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Execução orçamentária e financeira até o 2º trimestre de 2017
Natureza da Despesa

Dotação(1) (R$)

Liquidado no
Trimestre (R$)

(%)

Liquidado no
Ano (R$)

(%)

Disponível (R$)

DESPESAS CORRENTES 2.030.260.580,00

483.188.804,59

23,80

942.922.599,77

46,44 1.087.337.980,23

PESSOAL

1.779.049.371,00

435.928.153,89

24,50

859.990.870,42

48,34

919.058.500,58

Ativo

1.047.498.070,00

219.403.148,62

20,95

455.506.373,81

43,49

591.991.696,19

Inativo e Pensionistas

547.300.000,00

179.585.829,39

32,81

329.759.020,33

60,25

217.540.979,67

PSSS

184.251.301,00

36.939.175,88

20,05

74.725.476,28

40,56

109.525.824,72

-----------

-----------

251.211.209,00

47.260.650,70

18,81

82.931.729,35

33,01

168.279.479,65

2.332.147,54

223.976,56

9,60

325.389,58

13,95

2.006.757,96

Serviços de Terceiros (1)

142.395.263,52

27.371.202,35

19,22

42.997.533,03

30,20

99.397.730,49

Auxílios Financeiros (2)

73.517.652,88

18.351.490,98

24,96

37.265.555,42

50,69

36.252.097,46

Outras Despesas (3)

32.966.145,06

1.313.980,81

3,99

2.343.251,32

7,11

30.622.893,74

DESPESAS DE CAPITAL

61.606.556,00

1.154.008,11

1,87

1.567.575,30

2,54

60.038.980,70

2.091.867.136,00

484.342.812,70

23,15

944.490.175,07

JUROS E ENC. DÍVIDA
OUTROS CUSTEIOS
Material de Consumo

TOTAL GERAL

------

-----------

-----

-----------

45,15 1.147.376.960,93

Fonte: Tesouro Gerencial. Consulta em 10/7/2017
(1)

Dotação Disponível = (+) LOA R$ 2.096.969.013,00 (-) Crédito Indisponível R$ 5.101.877,00.
Nota 1: os valores constantes do item Serviços de Terceiros são relativos às naturezas de despesa 33, 36, 37 e 39, nas modalidades de
aplicação 90 e 91.
Nota 2: os valores constantes do item Auxílios Financeiros são relativos às naturezas de despesa 08, 46, 48, 49 e 93, nas modalidades de
aplicação 90 e 91.
Nota 3: os valores referentes a Outras Despesas são obtidos pela diminuição do saldo de Outros Custeios com Material de Consumo, Serviços
de Terceiros e Auxílios Financeiros.
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5. ANEXOS
Anexo I – Anulação e sustação de atos e contratos
Determinação

Unidade Jurisdicionada/Apreciação
Fundação Universidade do Amazonas (Ufam). (Acórdão 2.799/1ª Câmara, de 9.5.2017, TC
025.683/2013-6, Relator: Ministro Bruno Dantas).
Superintendência Regional do Dnit nos Estados de Goiás e Distrito Federal (Dnit/MT). (Acórdão
1.116/Plenário, de 31.5.2017, TC 006.621/2017-1, Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues).
Secretaria de Estado das Cidades do Piauí. (Acórdão 916/Plenário, de 10/5/2017, TC 002.953/2017-0,
Relator: Ministro Benjamin Zymler).

Anulação,
revogação,
suspensão, rescisão
e ajustes de
Contrato ou
Convênio

Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen). (Acórdão 1.134/Plenário, Relator: Ministro-Substituto
Augusto Sherman).
Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). (Acórdão 858/Plenário, de 3.5.2017,
TC 017.643/2016-3, Relator: Ministro Bruno Dantas).
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). (Acórdão 1.339/Plenário, de 28.6.2017,
TC 010.242/2015-5, Relatora: Ministra Ana Arraes).
Ministério das Cidades. (Acórdão 1.308/2017 - Plenário, de 21.6.2017, TC 014.504/2016-2, Relator:
Ministro Bruno Dantas).
Secretaria de Serviços e Obras do Município de São Paulo (SMSO). (Acórdão 1.133/Plenário, de
31.5.2017, TC 028.627/2016-4, Relator: Ministro Bruno Dantas).
Município de Parnamirim/RN. (Acórdão 1.002/Plenário, de 17.5.2017, TC 021.110/2016-6, Relator:
Ministro Vital do Rêgo).
Eletrobras Termonuclear S.A. (Acórdão 1.348/Plenário, de 28/6/2017, TC 021.542/2016-3, Relator:
Ministro Bruno Dantas).

Suspensão de
pagamento ou
ressarcimento
/retenção de valores
de Contrato

Ministério das Cidades. (Acórdão 1.308/Plenário, de 21.6.2017, TC 014.504/2016-2, Relator: Ministro
Bruno Dantas).
Eletrobras Termonuclear S.A. (Acórdão 1.348/Plenário, de 28/6/2017, TC 021.542/2016-3, Relator:
Ministro Bruno Dantas).

29ª Circunscrição de Serviço Militar. (Acórdão 819/Plenário, de 26.4.2017, TC 030.229/2016-2, Relator:
Ministro-Substituto André Luís).
Secretaria de Saúde do Acre. (Acórdão 3.568/2ª Câmara, de 2.5.2017, TC 023.530/2016-2, Relator:
Anulação,
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer).
revogação,
Município de Boa Hora/PI. (Acórdão 1.079/Plenário, de 24.5.2017, TC 006.046/2016-9, Relator:
suspensão e ajustes Ministro-Substituto Marcos Bemquerer).
1º Batalhão Ferroviário, Ministério da Defesa/Comando do Exército. (Acórdão 1.078/Plenário, de
em Licitação
24.5.2017, TC 000.496/2017-0, Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer).
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). (Acórdão 1.074/Plenário, TC 001.467/2017-4, de 24/5/2017,
Relator: Ministro Augusto Sherman).
Município de Alto Alegre/RR. (Acórdão 3.454/2ª Câmara, de 25.4.2017, TC 000.384/2014-3, Relator:
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer).
Município de Boa Vista/RR. (Acórdão 4.460/2ª Câmara, de 23.5.2017, TC 030.678/2015-3, Relator
Ministro-Substituto André Luís).
Município de Caroebe/RR. (Acórdão 4.845/2ª Câmara, de 30.5.2017, TC 013.148/2016-8, Relator
Devolução e/ou
Ministro-Substituto André Luís).
suspensão de
Secretaria de Estado da Educação de Sergipe. (Acórdão 292/Plenário*, de 22.2.2017, TC
003.701/2014-0, Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman).
pagamentos
* Acórdão proferido no 1º trimestre de 2017, porém não reportado no Relatório de Atividades
indevidos
daquele trimestre.
Departamento Penitenciário Nacional (Depen). (Acórdão 740/Plenário, de 12.4.2017, TC
011.318/2008-5, Relator: Ministro Augusto Sherman).
Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). (Acórdão 5.785/Plenário, de 27.6.2017, TC
020.165/2010-2, Relator: Ministro Vital do Rêgo).
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
* Determinação para devolução de valores existentes em conta que movimentou recursos federais.
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Anexo II – Medidas cautelares concedidas
Unidade Jurisdicionada

Medida Cautelar Concedida

Valor envolvido na
cautelar (R$)

AMAPÁ
Secretaria Especial de
Saúde Indígena no
Estado do Amapá
(Sesai-AP)

Suspender a Chamada Pública 1/2017, assim como todos os atos dela decorrentes
(Despacho de 30.5.2017, Ata nº 19, de 31.5.2017, TC 013.260/2017-0, Relator: MinSubst. Weber de Oliveira, Unidade Técnica: Secex-AP).

19.911.397,12

BAHIA
Caixa Econômica
Federal

Efetuar retenção por ocasião do desbloqueio de recursos para pagamentos das obras
vinculadas aos Contratos Conder 018/2014 e 019/2014. (Despacho de 10.4.2017, Ata
nº 12/2017, de 12.4.2017, TC 008.594/2016-3. Relator: Min-Subst. Augusto Sherman,
Unidade Técnica: Secex-BA).

83.623.549,30

Município de
Itapitanga/BA

Suspender o Pregão Presencial 13/2017 destinado à contratação de empresa para
locação de veículos e máquinas, ou a execução do contrato dele decorrente, caso já
assinado. (Despacho de 7.4.201, Ata nº 12/2017, de 12.4.2017, TC 005.576/2017-2,
Relator: Min-Subst. Weder de Oliveira, Unidade Técnica: Secex-BA).

252.000,00

Limitar o pagamento dos serviços cujos valores unitários foram considerados
superavaliados aos preços unitários indicados no Relatório de Fiscalização, efetuar a
Companhia de
Engenharia Ambiental glosa dos valores pagos indevidamente nas próximas faturas, entre diversas outras
e Recursos Hídricos da providências, no âmbito do contrato objetivando a implantação da 3ª etapa do
Projeto Águas do Sertão SIAA – Araci Norte/BA. (Despacho de 20.06.2017, Ata nº
Bahia (Cerb)
22/2017, de 21.6.2017, TC 010.501/2016-9. Relator: Ministro Vital do Rêgo, Unidade
Técnica: Secex-BA).
Suspender os atos tendentes à execução do Contrato 58/2017, decorrente da
Município de
Tomada de Preços 001/2017, tendo por objeto as obras de calçamento em
Gongogi/BA
paralelepípedos. (Despacho de 29.6.2017, Ata nº 25, de 5.7.2017, TC 004.964/20179. Relator: Ministro. Aroldo Cedraz, Unidade Técnica: Secex-BA).
Retificar a revisão tarifária do contrato de concessão da BR-101/BA/ES autorizado
Agência Nacional de pela Resolução ANTT 5.339/2017, de modo a não utilizar valores superiores aos
Transportes Terrestres constantes na proposta comercial da empresa. (Despacho de 18.5.2017, Ata nº 18,
(ANTT)
de 24. 5.2017, TC 012.831/2017-4, Relator: Ministro Augusto Nardes, Unidade
Técnica: SeinfraRodoviaAviação).

1.054.695,03

245.850,00

139.275.010,20

DISTRITO FEDERAL
Departamento
Nacional de
Infraestrutura de
Transportes (Dnit)

Suspender a execução dos serviços objeto do Contrato 05.00202/2014 em razão dos
indícios de irregularidades reportados (Superfaturamento pela medição de serviços
não executados - Remoção de solo mole e execução de colchão de areia). (Despacho
de 23.5.2017, Ata nº 18, de 24.05.2017, TC 025.760/2016-5, Relator: Min-Subst.
Augusto Sherman, Unidade Técnica: SeinfraRodoviaAviação).

7.017.467,91

Departamento
Nacional de
Infraestrutura de
Transportes (Dnit)

Suspender a abertura do edital de pregão eletrônico 168/2016. (Despacho de
29.5.2017, Ata nº 19, de 31.5.2017, TC 012.906/2017-4, Relator: Ministro Bruno
Dantas, Unidade Técnica: SeinfraRodoviaAviação).

2.283.764.595,36

Ministério das
Relações Exteriores

Abster de autorizar outros órgãos e entidades da Administração Pública a aderir à ata
de registro de preços proveniente do Pregão Eletrônico 32/2016. (Despacho de
7.4.2017, TC 004.478/2017-7. Relator: Ministro Benjamin Zymler, Unidade Técnica:
Selog).

2.461.512,43

Suspender o processo de contratação realizado por meio do Pregão Eletrônico
Banco Central do Brasil Demap 123/2016. (Despacho de 2.6.2017, Ata nº 20 de 7.6.2017, TC 010.360/20174. Relator: Ministro José Múcio, Unidade Técnica: Selog).

9.891.739,80

Administração Regional Suspender o procedimento licitatório relativo ao Pregão Presencial para Sistema de
do Senac no Distrito
Registro de Preços 6/2017. (Despacho de 27.6.2017, Ata nº 24 de 28.6.2017, TC
Federal
016.376/2017-0. Relator: Ministro Benjamin Zymler, Unidade Técnica: Selog).

222.000,00

Ministério dos
Transportes, Portos e
Aviação Civil
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Suspender todos os atos do pregão eletrônico para registro de preços 5/2017.
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Unidade Jurisdicionada

Medida Cautelar Concedida

Valor envolvido na
cautelar (R$)

Instituto Chico Mendes
de Conservação da
Biodiversidade
(ICMBio)

Suspender o pregão eletrônico 03/2017, para concessão de uso da área do Parque
Nacional de Brasília, para averiguação de possíveis ilegalidades e inconsistências
alegadas em denúncia. (Despacho de 12.5.2017, Ata nº 17, de 17.5.2016, TC
011.887/2017-6, Relator: Min-Subst. Weder de Oliveira, Unidade Técnica:
SecexAmbiental).

4.480.000,00

Caixa Econômica
Federal

Suspender o Pregão Eletrônico 329-7066/2016 e todos os atos dele decorrentes.
(Despacho de 4.4.2017, Ata nº 11, de 5.4.2017, TC 001.065/2017-3, Relator: Ministro
José Múcio, Unidade Técnica: Sefti).

55.728.970,00

Suspender a continuidade do Pregão Eletrônico SRP 9/2017 e de todos os atos dele
Ministério da Educação decorrentes. (Despacho de 12.4.2017, Ata nº 12, de 12.4.2017, TC 006.631/2017-7,
Relatora: Ministra Ana Arraes, Unidade Técnica: Sefti).

50.240.690,00

Ministério da Educação
(MEC) e Fundo
Nacional de
Desenvolvimento da
Educação (FNDE)

49.855.163,50

Que o MEC não permita novas adesões à ata de registro de preços decorrente do PE
SRP 1/2017 e que o FNDE não dê prosseguimento à contratação decorrente da
referida ata de registro de preços. (Despacho de 20/6/2017, Ata nº 24, de 28.6.2017,
TC 015.077/2017-9, Relator: Min-Subst. André Luís, Unidade Técnica: Sefti).
ESPÍRITO SANTO

Departamento de
Estradas de
Rodagem/ES (DER-ES) e
Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes (Dnit)

Abster de emitir a ordem de início das obras relativas ao Contrato RDC 081/2014DER-ES, firmado no âmbito do Termo de Compromisso 891/2013-00, antes da
aprovação da totalidade do projeto básico. (Acórdão 1.077/2017/Plenário, de
24.5.2017, TC 031.632/2016-5, Relator: Min-Subst. Augusto Sherman, Unidade
Técnica: Secex-ES).

289.999.999,42

MARANHÃO
Fundação
Universidade Federal
do Maranhão

Determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que,
cautelarmente, abstenha-se de adotar atos ou medidas que impliquem
prosseguimento do Pregão Eletrônico Registro de Preços Sidec 227/2016. (Despacho
de 19.4.2017, Ata nº 13, de 19.4.2017, TC 007.775/2017-2, Relator: Ministro Walton
Alencar, Unidade Técnica: Secex-CE).

12.702.751,62

MATO GROSSO DO SUL
Determinar que a Superintendência Regional Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária no Estado do Mato Grosso do Sul (INCRA/MS) e a Secretaria do
Instituto Nacional de Tesouro Nacional (STN), suspendam todo o procedimento de resgate dos Títulos da
Colonização e Reforma Dívida Agrária emitidos, mas ainda não resgatados, em contraprestação à aquisição
Agrária (INCRA)
da Fazenda São Gabriel no Município de Corumbá/MS. (Acórdão
1.232/2017/Plenário, de 14/6/2017, TC 005.331/2011-0, Relator: Min-Subst. André
Luís, Unidade Técnica: Secex-MS).

16.611.431,28

PARANÁ
Universidade Federal
do Paraná (UFPR)

Suspender os pagamentos de servidores inativos no âmbito do “Programa de
Disseminação de Conhecimento Técnico Sênior”. (Despacho de 18.4.2017, Ata nº 13,
de 19.4.2017, TC 005.872/2017-0, Relator: Ministro Walton Alencar, Unidade
Técnica: Secex-PR).

13.842.507,39

Universidade Federal
do Paraná (UFPR)

Suspender o pagamento de bolsas-projeto para docentes na execução dos objetos
das Descentralizações 3/2014-Dnit, 5/2014-Dnit e 6/2015-Dnit. (Acórdão
1.234/2017/Plenário, de 14/6/2017, TC 013.415/2015-8, Relatora: Ministra Ana
Arraes, Unidade Técnica: Secex-PR).

71.956.937,26

PIAUÍ
Secretaria de Estado Suspender os procedimentos relativos à licitação RDC Integrado Presencial 1/2017,
da Saúde do Estado do inclusive no que tange a eventual assinatura de contrato ou execução contratual.
(Despacho de 3.5.2017, Ata nº 16, de 10.5.2017, TC 004.887/2014-4, Relator:
Piauí
Ministro Aroldo Cedraz, Unidade Técnica: Secex-CE).
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 2º TRIMESTRE 2017
Unidade Jurisdicionada

Valor envolvido na
cautelar (R$)

Medida Cautelar Concedida
RIO DE JANEIRO
Suspender a emissão de novos atos decorrentes do Pregão Eletrônico 17/2016,
destinado à prestação de serviços de modernização administrativa portuária, e do
respectivo contrato (Despacho de 5.4.2017, Ata nº 12, de 12.4.2017, TC
034.914/2016-1, Relator: Ministro Walton Alencar, Unidade Técnica: Secex-RJ).

20.549.650,00

Abster-se de dar prosseguimento à Concorrência nº 11.211/2017, que tem como
objeto a aquisição de dezoito automóveis de passeio zero quilômetro (Despacho
de 26.4.2017, Ata nº 15, de 3.5.2017, TC 009.373/2017-9, Relator: Ministro
Benjamin Zymler, Unidade Técnica: Secex-RJ).

1.729.800,00

Suspender a concorrência 3/2016-Conab, destinada à seleção de pessoa jurídica
para explorar atividade de estacionamento. (Despacho de 23.6.2017, Ata nº 24, de
28.6.2017, TC 016.020/2017-0, Relator: Min-Subst. Weder de Oliveira, Secex-RJ).

2.320.000,00

Retenha a totalidade dos pagamentos ainda não efetuados à Deep Black Drilling
LLP no âmbito do contrato de afretamento do navio-sonda Vitória 10.000; e que
em relação ao contrato de prestação de serviços de perfuração do referido bloco,
Petróleo Brasileiro S.A. celebrados com a Schahin Engenharia S.A., atualmente denominada Base
Engenharia e Serviços de Petróleo e Gás S.A., limite os pagamentos ainda não
(Petrobras)
efetuados aos valores correspondentes aos custos diários diretos e indiretos
efetivamente incorridos pela contratada, estimados preliminarmente em US$
54.220,00. (Acórdão nº 1.306/2017/Plenário, de 21.6.2017, TC 010.851/2016-0.
Relator: Ministro José Múcio, Unidade Técnica: SeinfraOperações).

31.000.000,00

Companhia Docas do
Rio de Janeiro
Serviço Nacional de
Aprendizagem
Comercial –
Administração
Regional no Estado de
São Paulo
Superintendência
Regional da Conab no
Rio de Janeiro

RIO GRANDE DO NORTE
Departamento
Nacional de
Infraestrutura de
Transportes (Dnit)

Suspender a execução dos serviços objetos do Contrato TT 939/2015-00, que tem
como escopo as obras de adequação da BR-304/RN. (Despacho de 17.4.2017, Ata nº
13, de 19.04.2017, TC 033.318/2016-6, Relator: Ministro Vital do Rêgo, Unidade
Técnica: SeinfraRodoviaAviacao).

70.029.803,98

SANTA CATARINA
Companhia
Suspender a prática de todos os atos subsequentes ao Pregão Presencial 146/2016
Catarinense de Águas (Despacho de 3.4.2017, Ata nº 11 de 5/4/2017, TC 004.783/2017-4, Relator: Mine Saneamento (Casan) Subst. André Luís, Unidade Técnica: Secex-SC).

76.190.475,76

SÃO PAULO
Caixa Econômica
Federal

Suspender a Concorrência 3635/7063-2016, conduzida pela Gerência de Filial
Logística de Bauru, em São Paulo. (Despacho de 24.4.2017, Ata nº14, de 26.4.2017,
TC 005.575/2017-6. Relator: Ministro José Múcio, Unidade Técnica: Selog).

Valor Total em Medidas Cautelares:
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).
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Não informado

R$ 3.412.565.718,23

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 2º TRIMESTRE 2017

Anexo III – Pessoas jurídicas declaradas inidôneas
UF

Unidade
Jurisdicionada

Superintendência
da Polícia Federal
AM
no Amazonas
(SR/DPF/AM)

Autuado/CNPJ
José Lucinaldo Ferreira de Souza (CNPJ 00.408.052/0001-00)
DAMA - Distribuidora de Manaus Ltda (CNPJ 04.263.603/0001-37)
João Batista Brandão e Silva (CNPJ 04.269.804/0001-41)
Hosana do Nascimento Rodrigues (H M P da Amazônia)
(CNPJ 04.525.278/0001-33)
F S Machado - ME (CNPJ 01.581.478/0001-15)
L S Cardoso - Comércio e Instalação Ltda. (CNPJ 03.455.178/0001-15)
Raquel Serruya Freire (Apollo Comércio e Serviços)
(CNPJ 05.253.757/0001-00)
Guilherme Moreira da Silva (Comserv) (CNPJ 04.971.072/0001-37)
Amazon Minas Comercial Ltda. (CNPJ 03.760.692/0001-64)
R M Duarte (CNPJ 03.131.684/0001-59)
José Veríssimo da Silva - ME (CNPJ 02.498.776/0001-09)
Movimaq – Comércio e Representação Ltda. (CNPJ 84.109.008/0001-80)
E. Gomes Trindade (CNPJ 00.809.974/0001-10)
Granito Construtora Ltda. (CNPJ 01.736.195/0001-03)
Construtora Enarcon Ltda. (Guimarães e Silva Ltda.)
(CNPJ 03.165.945/0001-51)
Ekisi – Engenharia e Informática Ltda. (CNPJ 04.021.202/0001-70)
Claudines Câmara de Andrade (CNPJ 00.379.611/0001-92)
R. B. F. Alves (CNPJ 03.659.907/0001-55)
A. S. Figueiredo - ME (CNPJ 63.708.796/0001-51)
Estrela 2000 Equipamentos Ltda. (CNPJ 03.401.646/0001-79)
José Martins Filho (CNPJ 84.467.794/0001-98)
A. C. de Oliveira Empreiteira (CNPJ 02.616.158/0001-16)
L. C. Loureiro (CNPJ 03.957.135/0001-38)
João Luiz Peres Basdão (CNPJ 04.338.098/0001-42)
Francesão Materiais de Construção (CNPJ 15.792.641/0001-01)
Vidroplan Comércio de Vidros Planos Ltda. (CNPJ 05.130.643/0001-73)
Vimol Vidros e Molduras Ltda. (CNPJ 04.673.059/0001- 00)
K. B. dos Santos Silva (CNPJ 01.341.856/0001-93)
Importool Construção e Comércio Ltda. (CNPJ 84.505.809/0001-65)
R. da Costa Pinho (CNPJ 02.786.406/0001-77)
Sol Brilhar Comércio e Representação Ltda. (CNPJ 04.953.893/0001-40)
D. M. B. Pimentel (CNPJ 02.742.987/0001-45)

Acórdão/ Relator
Prazo
e Processo

639/2017
Plenário
Min. José Múcio
006.994/2003-8

5
anos

1.230/2017
Plenário
Min. Ana Arraes
031.991/2015-7

5
anos

GMK Engenharia Networking Telecomunicações Eireli – EPP
(CNPJ 16.045.262/0001-02)
Instituto Federal
de Educação,
Ciência e
MS
Tecnologia do
Mato Grosso do
Sul (IFMS)

Montalvão Siqueira e Construções Ltda. (CNPJ 03.094.417/0001-59)
Angular Arquitetura e Construção Eireli (CNPJ 06.192.765/0001-57)
Projetando Arquitetura e Construções Ltda. (atual Nova Era Engenharia
Ltda. - EPP; (CNPJ 04.619.668/0001-72)
Engefix Construções Eireli (CNPJ 00.988.702/0001-25)
Poligonal Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ 03.492.162/0001-82).

Fundação
Universidade
MS Federal de Mato
Grosso do Sul
(FUFMS)

Cardiocec Serviços, Comércio e Representações Ltda.
(CNPJ 07.854.179/0001-93)

Hospital
Universitário
MS Maria Aparecida
Pedrossian
HUMAP/EBSERH

Med-Care Equipamentos Hospitalares Eireli EPP
(CNPJ 07.311.489/0001-61)
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859/2017
Plenário
Min. Bruno
Dantas
024.000/2016-7
857/2017
Plenário
Min. Bruno
Dantas
006.987/2016-8

5
anos

5
anos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 2º TRIMESTRE 2017
Unidade
Jurisdicionada
Prefeitura
Municipal de
Sapezal/MT e
MT
Prefeitura
Municipal de
Cuiabá/MT
UF

RJ

Eletrobrás
Termonuclear
Eletronuclear S.A

Autuado/CNPJ

Modelo Construtora Ltda. (00.950.030/0001-69)

807/2017
Plenário
Min. Benjamin
Zymler
008.654/2016-6

5
anos

Engevix Engenharia e Projetos S.A. (CNPJ: 00.103.582/0001-31)

1.348/2017
Plenário
Min. Bruno
Dantas
021.542/2016-3

5
anos

Total de Declarações de Inidoneidade: 42
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).
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Anexo IV – Indisponibilidade de bens de responsável
Indisponibilidade de bens
UF

Unidade
Jurisdicionada

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos;
Superintendência
DF
Nacional de
Previdência
Complementar

Autuado/CPF
Antonio Carlos Conquista (CPF (010.852.708-58)
Ricardo Oliveira Azevedo (CPF 471.567.401-72)
BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ
02.201.501/0001-61)
Alexej Predtechensky (CPF 001.342.968-00)
Adilson Florêncio da Costa (CPF 359.351.621-72)
José Carlos Rodrigues Sousa (CPF 184.722.491-15)

Processo

Acórdão/ Relator

012.230/2016-2

Acórdão 630/2017 –
Plenário (Min. Vital do
Rêgo), subitem 9.2,
decretou
cautelarmente a
indisponibilidade, pelo
período de 01 ano, dos
bens de sete agentes
responsáveis.

009.834/2010-9

Acórdão
632/2017Plenário (Min. Vital do
Rêgo), subitem 9.1,
decretou
cautelarmente
a
indisponibilidade de
bens, pelo período de
01 ano, dos bens de
onze
agentes
responsáveis.

023.266/2015-5

Acórdão 1.083/2017Plenário (Min. Subs.
André Luís), subitem
9.4,
decretou
cautelarmente
a
indisponibilidade, pelo
período de 01 ano, dos
bens de onze agentes
responsáveis.

Mônica Christina Caldeira Nunes (CPF: 313.855.241-20)

RJ

RJ

Petróleo Brasileiro
S.A

Petróleo Brasileiro
S.A

Consórcio SPE (CNPJ 11.476.212/0001-66)
Skanska Brasil Ltda. (CNPJ 02.154.943/0001-02)
Promon Engenharia Ltda. (CNPJ 61.095.923/0001-69)
Engevix Engenharia S/A (CNPJ 00.103.582/0001-31)
Consórcio Techint-Andrade Gutierrez
(CNPJ 11.663.724/0001-31)
Techint Engenharia e Construção S/A
(CNPJ 61.575.775/0001-80)
Consórcio Queiroz Galvão-Iesa-Galvão Engenharia
(CNPJ 12.493.046/0001-79)
Construtora Queiroz Galvão S/A
(CNPJ 33.412.792/0001-60)
Iesa Óleo e Gás S/A (CNPJ 07.248.576/0001-11)
Galvão Engenharia S/A (CNPJ 01.340.937/0001-79)
Alumini Engenharia S/A (CNPJ 58.580.465/0001-49)
Consórcio Conpar (CNPJ 08.968.718/0001-88)
Construtora Norberto Odebrecht S.A.
(CNPJ 15.102.288/0001-82)
Construtora OAS S.A. (CNPJ 14.310.577/0001-04)
UTC Engenharia S.A. (CNPJ 44.023.661/0001-08)
Marcelo Bahia Odebrecht (CPF 487.956.235-15)
Márcio Faria da Silva (CPF 293.670.006-00)
Rogério Santos de Araújo (CPF 159.916.527-91)
César Ramos Rocha (CPF 363.752.091-53)
José Aldemário Pinheiro Filho (CPF 078.105.635-72)
Agenor Franklin Magalhães Medeiros
(CPF 063.787.575-34)
Renato de Souza Duque (CPF 510.515.167-49)

Total de Declarações de Indisponibilidade de bens: 29
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).
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Anexo V – Arrestos de bens solicitados
Unidade
Jurisdicionada

UF

Autuado/CPF

Processo

AL

Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)

Maria das Dores Silvestre (CPF 346.529.304-53)

024.821/2016-0

AL

Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)

Damião Beltrão Ferreira (CPF 659.372.104-25)

024.821/2016-0

AL

Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)

Maria das Dores Silvestre (CPF 346.529.304-53)

007.739/2016-8

AL

Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)

Damião Beltrão Ferreira (CPF: 659.372.104-25)

007.739/2016-8

Márcia de Fátima Pereira e Silva Taleb
(CPF 372.153.701-78)
José Ailton da Conceição (CPF 245.293.701-00)
Maria Pereira Braga da Silva (CPF 302.891.491-34)
Márcio Pereira da Silva (CPF 768.878.121-34)
Maurício Pereira da Silva (CPF 536.976.771-87)

DF

Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região
(TRT 10ª Região)

MA

Banco do Nordeste do
Brasil S.A.

Eliel Francisco de Assis (CPF 065.670.026-20)

Instituto Nacional do
Seguro Social

Flávio Bruno (CPF 708.815.707-10) e
Espólio de Deocléa da Penha Cavalcante
(CPF 735.391.807-10), representado pelos
sucessores,
Luciana Cavalcante Martins (CPF 089.952.407-92),
Cristiane Cavalcante Pereira (CPF 051.959.047-31) e
Alexandre Cavalcante Martins (CPF 000.735.757-55).

RJ

755/2017
Plenário
Min. Vital do Rêgo
755/2017
Plenário
Min. Vital do Rêgo
1.250/2017
Plenário
Min. Vital do Rêgo
1.250/2017
Plenário
Min. Vital do Rêgo

041.387/2012-0

1.299/2017
Plenário
Min. Subst. André
Luís

000.605/2011-5

653/2017
Plenário
Min. Subs.
Augusto Sherman

028.004/2014-0

742/2017
Plenário
Min. Augusto
Nardes

Total de Solicitações de Arresto de Bens : 12
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).
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Anexo VI – Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança
UF

Unidade
Jurisdicionada

Autuado/CPF
Francisco Canindé Fernandes de Macedo
(CPF 209.988.051-49),
Ivanhoé Martins Fernandes (CPF 297.530.907 49),
José Edson Rodrigues de Souza
(CPF 046.811.003-82),
Graciete Limeira Ribeiro (CPF 136.240.082-34),
Aline do Nascimento Silva (CPF 043.267.842-53)
Carlos Roberto Mota Almeida
(CPF 091.241.443-04) e
Paulo Antônio Martins de Lima
(CPF 277.683.253-20)

Processo

Acórdão/
Relator

Prazo

006.994/2003-8

639/2017
Plenário
Min. José Múcio

7
anos

AM

Superintendência
da Polícia Federal
no Amazonas
(SR/DPF/AM)

CE

Município de
Quixeramobim

DF

Tribunal Regional
do Trabalho – TRT
10ª Região

Márcia de Fátima Pereira e Silva Taleb
(CPF 372.153.701-78)
José Ailton da Conceição (CPF 245.293.701-00)

041.387/2012-0

MA

Banco do
Nordeste do Brasil
S.A.

Eliel Francisco de Assis (CPF 065.670.026-20)

000.605/2011-5

MG

Diretoria Regional
de Minas Gerais
da Empresa
Brasileira de
Correios e
Telégrafos

Nilson Felício dos Santos
(CPF 821.256.436.34)

PB

Município de
Cacimbas

PB

Município de
Prata

PR

Caixa Econômica
Federal

Joacir Neves Quadros (CPF 628.661.259-91)

Estado de
Roraima

Francisco de Assis Rodrigues (CPF 076.548.714-49);
Jean Claúdio de Souza Hermógenes
(CPF 323.575.752-04);
Francisco Cleudiomar Alves Ferreira
(CPF 201.122.542-68);
Gilmar Horta Thomé (CPF 074.656.532-15);
Alexson Sueide Rabelo Mamede
(CPF 231.195.272-20).

RR

025.871/2014-5

6
anos

8
anos

5
anos

011.782/2015-3

304/2017Plenário
Min. Bruno
Dantas

5
anos

Geraldo Paulino Terto (CPF 058.792.804-20)
Genilson Terto da Silva (CPF 008.339.774- 40)

028.735/2015-3

731/2017Plenário
Min. Aroldo
Cedraz

8
anos

Adriano Ferreira de Melo (CPF 013.255.014-84)
Audy Lopes Fernandes (CPF 396.698.904-20)
Fabiana dos Santos Ferreira (CPF 066.880.154-98)
Marcel Nunes de Farias (CPF 446.876.564-04)
Raniere Pereira Dantas (CPF 029.786.124-79)

034.937/2014-5

776/2017Plenário
Min. José Múcio

5
anos

002.152/2014-2

723/2017Plenário
Min. Aroldo
Cedraz

5
anos

010.438/2015-7

1.006/2017 –
Plenário
Min. Subst.
André Luís

6
anos

Total de responsáveis inabilitados: 24
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).
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Anexo VII – Obras com indícios de irregularidades graves
UF

Nome da obra

Unidade Orçamentária

Processo (Relator)

Situação em
08/11/2016*

Situação
atual

Anexo
VI LOA

IGP

IGP

S

-

IGP

N

AL

Canal do Sertão - Alagoas

53101 - Ministério da Integração Nacional

006.708/2016-1 (Min-Raimundo Carreiro)

PE

Construção da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia
- PE

36215 - Emp. Brasileira de Hemoderivados e
Biotecnologia - HEMOBRAS

010.595/2016-3 (Min-Walton Alencar
Rodrigues)

PE

Construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife (PE)

32230 - Petróleo Brasileiro S.A.

026.363/2015-1 (Min-Benjamin Zymler)

IGR

IGR

N

PI

Construção da Vila Olímpica - Parnaíba/PI

51101 - Ministério do Esporte

016.063/2016-3 (Min-André Luís de
Carvalho)

IGP

IGP

S

RJ

Obras de construção da BR-040/RJ

39250 - Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT

023.204/2015-0 (Min- Walton Alencar
Rodrigues)

IGP

IGP

S

RJ

Usina Termonuclear de Angra III - RJ

32204 - Eletrobrás Termonuclear S.A.

002.651/2015-7 (Min-Bruno Dantas)

IGP

IGP

S

RJ

Usina Termonuclear de Angra III - RJ

32204 - Eletrobrás Termonuclear S.A.

021.542/2016-3 (Min- Bruno Dantas)

IGP

IGP

S

RJ

Usina Termonuclear de Angra III - RJ

32204 - Eletrobrás Termonuclear S.A.

016.991/2015-0 (Min- Bruno Dantas)

IGP

IGP

S

SP

Corredor de ônibus - SP - Radial Leste - Trecho 1

56101 - Ministério das Cidades

015.351/2016-5 (Min- Bruno Dantas)

IGP

IGP

S

TO

BRT de Palmas/TO

56101 - Ministério das Cidades

IGP

IGP

S

BA

Obras de construção da BR-235/BA - km 282,0 a km 357,4

39252 - Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT

-

IGP

N

018.777/2016-3 (Min-André Luís de
Carvalho)
025.760/2016-5 (Min-Augusto Sherman
Cavalcanti)

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).
Observações: (1) Informação prevista na Lei 13.080/2015 – LDO/2015, art. 114, II.
Dados atualizados até 07/07/2017. Não constam deste quadro as obras já excluídas do Anexo VI por Decreto Legislativo.
Os dados deste relatório resumem a situação das fiscalizações e são fornecidos como referência para acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada obra.
(*) IG-P: indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação (art. 121, IV, "a" e "b", da Lei 13.408/2016 - LDO/2017).
IG-R: indícios de irregularidades graves com recomendação de retenção parcial de valores (art. 121, V, da Lei 13.408/2016 - LDO/2017).
IG-C: indício de irregularidade que, embora gere citação ou audiência do responsável, não atende à conceituação contida no art. 121, IV, "a" e "b", da Lei 13.408/2016 - LDO/2017).
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Responsabilidade pelo conteúdo
Secretaria-Geral da Presidência (Segepres)
Secretaria-Geral Adjunta da Presidência (Adgepres)

Projeto gráfico, diagramação e capa
Secretaria de Comunicação (Secom)
Núcleo de Criação e Editoração (NCE)

Tribunal de Contas da União
Secretaria-Geral da Presidência (Segepres)
SAFS Quadra 4 Lote 1
Edifício Sede Sala 174
70.042-900, Brasília – DF
(61) 3316-5338
segepres@tcu.gov.br

Ouvidoria do TCU
0800 644 1500
ouvidoria@tcu.gov.br

Impresso pela Sesap/Segedam
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CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA
Data início

Data fim
10/09/2017
25/09/2017
02/10/2017
09/10/2017
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Tipo de tramitação
Prazo para publicação dos avulsos da matéria
Prazo para apresentação de relatório e eventual
projeto de decreto legislativo
Prazo para apresentação de emendas a eventual
projeto de decreto legislativo
Prazo para apresentação, publicação, distribuição
e votação do relatório e encaminhamento do
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional

Parte integrante do Avulso do AVN nº 17 de 2017.

