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Resumo
A pesquisa descrita neste artigo buscou analisar analisar as contribuições do controle e
da gestão pública para melhorias no desempenho da contratação, execução e
fiscalização de obras públicas do município de Belo Horizonte (BH). A metodologia
consistiu em um estudo de caso de abordagem descritiva, quantitativa e qualitativa, na
Autarquia Municipal SUDECAP, entidade executora das obras públicas de BH,
operacionalizado por entrevistas formais e informais em profundidade, observação
direta e análise documental. Neste ensejo, foram analisados as normativas de gestão
pública, controle interno, bem como os processos de contratação, execução e
fiscalização de obras públicas e os aditivos contratuais dos empreendimentos de
edificação e infraestrutura em andamento na municipalidade. Na análise, buscou-se
identificar as principais deficiências dos respectivos projetos básicos e verificar, por
meio dos métodos propostos pelo Tribunal de Contas da União, se existe ou não
superfaturamento nas obras contratadas. Os resultados indicam que, na organização
analisada, há fortes preocupações com questões relativas à accountability e compliance,
havendo significativa aderência dos processos e dos atos dos agentes públicos com os
preceitos legais, sendo os processos gerenciais e os mecanismos de controle capazes de
coibir um tipo de superfaturamento chamado jogo de planilha. Tanto a gestão pública
quanto o uso dos sistemas de controle interno foram percebidos como mecanismos
gerenciais importantes, potencializando a gestão e governança pública municipal, sendo
percebdio, porém, que estes aind carecem de alguns aperfeiçoamentos – haja vista que o
nível de eficácia que o Município apresenta na gestão de obras públicas e serviços de
engenharia se mostraram moderados e o nível de eficiência das mesmas foi
consideravelmente

baixo.

Os

resultados

revelaram

também

haver

inúmeras

inconsistências e revisões projetivas, com padrões distintos entre as obras de edificação
e de infraestrutura, ensejadoras de aditamentos de serviços extracontratuais e de dilação
dos prazos de vigência contratual, caracterizando grandes atrasos na entrega dos
empreendimentos e ainda elevação dos custos das obras públicas.

Palavras-chave: Estratégia e Gestão Pública; Controle Interno; Desempenho
Organizacional; Administração Pública; Contratação, Execução e Fiscalização de Obras
Públicas.

Abstract
The research described in this article sought to analyze the contributions of control and
public management for improvements in the performance of the contracting, execution
and inspection of public works in the city of Belo Horizonte (BH). The methodology
consisted of a descriptive, quantitative and qualitative case study in the Municipal
Authority SUDECAP, which is an entity that performs the public works of BH, it was
operationalized by formal and informal interviews, direct observation and documentary
analysis. In this occasion, the regulations of public management, internal control, as
well as the processes of contracting, execution and inspection of public works and the
contractual additives of buildings and infrastructure underway in the municipality were
analyzed. In the analysis, we sought to identify the main problems of the respective
basic projects and to verify, through the methods proposed by the Federal Audit Court,
whether there is overbilling in the contracted works. The results indicate that, in the
analyzed organization, there are strong concerns about issues related to accountability
and compliance, with significant adherence of the processes and acts of public agents
with legal precepts, being the managerial processes and the control mechanisms able to
restrain a type called super spreadsheet game. Both the public management and the use
of internal control systems were perceived as important managerial mechanisms,
potentializing the municipal public management and governance, being perceived,
however, that they still lack some improvements - since the level of effectiveness that
the Municipality public works management and engineering services were moderate and
the level of efficiency of the works was considerably low. The results also revealed a
large number of inconsistencies and projective revisions, with different patterns
between building and infrastructure works, leading to additions of non-contractual
services and delay of contractual terms, characterizing large delays in the delivery of the
projects and also higher costs of public works.
Keywords: Strategy and Public Management; Internal control; Organizational
Performance; Public administration; Contracting, Execution and Inspection of Public
Works.
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1 INTRODUÇÃO

A temática que envolve a administração pública (AP) tem ganhado destaque na
literatura internacional, especialmente a partir das duas últimas décadas do século XX
(e.g. Iyer et al., 2008; Andrews et al., 2012; Půček et al., 2014; Bontempo et al., 2015;
Kenny et al., 2016). No Brasil, o exercício da gestão pública tem enfrentado diversos
desafios nos últimos anos, diante de um contexto nacional de grandes escândalos de
corrupção, indicando a possibilidade de má utilização de recursos públicos, desvios de
dinheiro, contratações ineficientes e fraudulentas, dentre outros fatores, conforme
acentuado por autores como Cavalheiro e Flores (2007) e Camargo (2015). Nesse
ensejo, há que se pensar em estratégias de gestão pública que suportem os processos
decisórios maximizando a eficiência e eficácia dos resultados organizacionais.
O processo de evolução da AP vem exigindo a adoção de estratégias que permita
tornar-se mais eficiente, eficaz e efetivo, consoante Pereira (1998, 2001), Pereira e
Spink (2005), Pereira (2008), Secchi (2009). Segundo esses estudiosos, a economia
mundial vive um intenso e contínuo processo de transformação – o que demanda da AP
mecanismos de acompanhamento e controle de seus processos. Eles acentuam a
crescentemente necessidade de um maior aproveitamento dos recursos públicos por
meio da adoção de padrões de governança, alicerçada em mecanismos de accountability
e compliance, dentre outros, a fim de bem atender o interesse coletivo com ampla
entrega de serviços e bens públicos adequados e de qualidade.
Cabe ainda uma reflexão sobre os limites da corrupção, diante da revelação de
escândalos de desvio de dinheiro público, apontada por Acioli (2014), Pereira (2016),
Moraes, Gomes e Helal (2016), Perez e Forgiarini (2016), Ferreira, Carreira, Li e Serra
(2016), Andrade (2017) levando a questionar até que ponto consistem em situações
reais e em que ponto são questões midiáticas exploradas pelos diversos canais de
comunicação.
Vale mencionar que o ordenamento jurídico brasileiro preconiza que qualquer
denúncia carece da comprovação da materialidade dos fatos por meio de provas
legítimas, obtidas em inquéritos policiais ou investigações do Ministério Público.
Conforme Fonseca (2003, p. 1) uma “condição sine qua non para que a sanção penal
seja imposta a alguém é que a materialidade da infração esteja cumpridamente provada,
pois em nosso sistema ninguém pode ser condenado sem que haja prova da existência
do crime”. Essa questão, segundo o presidente nacional da Ordem dos Advogados do
Brasil [OAB] (2016), Claudio Pacheco Prates Lamachia, leva a questionar em que

medida essas fraudes evidenciam o descaso e a negligência dos governantes com
relação à nação brasileira.
Outros autores, como Schilling (2002), Lemos, (2011), Costa e Santos (2015) e
Miranda (2016), sugerem ter havido, historicamente, no Brasil, evidências ou indícios
de que parte dos chefes dos poderes Executivo e Legislativo, ocupantes de cargos
eletivos, uma vez investidos de poder (pela vontade popular) com a finalidade de
defender a causa pública, de promover o desenvolvimento da sociedade e do país,
muitas vezes, se perdeu e, outras vezes, até mesmo antes da ascensão ao cargo,
passaram a militar em favor dos próprios interesses.
De maneira similar, estudiosos como Bugarin e Meneguin (2016), Russo e
Lehfeld (2016) e Lucena e Araújo (2016) indicam que há casos em que policiais,
membros do Ministério Público e do poder judiciário vieram a se corromper em troca de
favores, do recebimento de vantagens pecuniárias – o que criaria, assim, um ambiente
de insegurança jurídica, de impunidade e do caos institucionalizado. Na visão desses
autores, isso representaria uma ‘atmosfera hostil’ e ‘desastrosa’, porque inquéritos
policiais mal instruídos ou indevidamente arquivados, investigações fracassadas ou má
sucedidas, julgamentos e punições que não se materializam, produzem além da
insegurança jurídica, um ambiente de descrédito das instituições. Adicionalmente, nessa
atmosfera, os referidos autores destacam que mesmo quando realizados os atos dessas
autoridades apresentar-se-iam com um elevado grau de distanciamento entre a
proporcionalidade, a razoabilidade da pena e a intensidade do agravo – que se traduziria
numa impetuosa decretação da imoralidade política e de uma imagem falida da máquina
administrativa. Por outro lado, quando bem praticados, esses atos promoveriam a
perenidade de um ambiente de bem estar, de certezas (jurídicas e institucionais) e
estabilidade político-econômica, gerando um ambiente promissor ao mundo dos
negócios.
Diante da desconfiança e da busca pela comprovação do mal uso de recursos
públicos e/ou da carência de ética e probidade dos gestores públicos, conforme sugerido
por diversos autores, entre eles Schilling (2002), Lemos (2011), Costa e Santos (2015),
Miranda, Bugarin e Meneguin (2016), Russo e Lehfeld (2016) e Lucena e Araújo
(2016), mostra-se imperativo o dever constitucional da AP de aprimorar, desenvolver os
órgãos e processos de controle externo existentes e de criar instrumentos de sistema de
controle interno (SCI) que assegurem, em certa medida, a transparência, confiabilidade
e critérios técnicos nas contratações do Estado – com destaque para as obras públicas

que, por ensejarem maior vulto de investimento, representam os casos mais graves de
suspeita de fraudes do Estado do Brasil que estão ligados à contratação de obras
públicas e de serviços de engenharia – e que visem combater qualquer tipo ou
possibilidade de perversidade administrativa e da institucionalização desta, na AP.
Nessa discussão, é essencial mencionar que a própria Constituição Federal [CF]
(1988), no seu art. 85, inciso V, prescreve como crime de responsabilidade do Chefe do
Poder Executivo Federal a violação à probidade administrativa, o que é tipificado no art.
9º da Lei n. 1.079 (1950), que “define os crimes de responsabilidade e regula o
respectivo processo de julgamento”. Mais do que isso, a Lei n. 8.429 (1992) que trata da
matéria, apresenta literalmente a responsabilização cível, criminal e patrimonial a todos
os agentes públicos que cometam atos de improbidade administrativa, bem como os
particulares que neles tomem parte. Ainda, a Lei Complementar n. 101 (2000), a
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), “estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal” e sua infração configura
crime de responsabilidade, uma vez deflagrados atos contra a lei orçamentária,
conforme prescreve a Lei n. 1.079 (1950), art. 4º, alínea VI.
A despeito desse aparato legal, o cenário político brasileiro, segundo Lamachia
(2016), parece atravessar, nos dias atuais, muito mais que uma crise financeira. Na visão
do presidente nacional da OAB, o país dá sinais de uma profunda crise ética, moral e
institucional, caracterizada pela queda da credibilidade e confiança das instituições
públicas e governamentais e que perpassa os três poderes do Estado: Executivo,
Legislativo e Judiciário.
Não obstante, com a promulgação, em 2013, da Lei n. 12.846 de 2013,
conhecida também como lei Anticorrupção, e os recentes escândalos sobre possíveis
fraudes administrativas envolvendo grandes corporações, o ambiente de controle e
monitoramento das organizações públicas e privadas ganharam maior atenção no
cenário nacional, carecendo de novas abordagens e, em muitas organizações, de uma
nova estrutura.
1.1Tema e problema

Os mecanismos de SCI e de governança no setor público, incluindo os
processos de compliance, apresentam-se como ferramentas fundamentais para a criação
e manutenção de um ambiente confiável, fortalecendo seus aspectos tangíveis e
intangíveis, de modo que as instituições públicas possam promover um monitoramento

adequado, melhorias na eficiência e eficácia das instituições, além de atender aos
diversos aspectos legais, a começar pelos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (LIMPE). Em particular, a seleção
de propostas para os contratos administrativos de obras e serviços de engenharia, de
acordo com Altounian (2014), consiste em um desafio cada vez mais complexo para
AP, haja vista que esse tipo de contrato representa, geralmente, empreendimentos de
grandes vultos financeiros e que demandam maior complexidade de fiscalização e de
controle.
Segundo Cavalheiro e Flores (2007), grande parte da referida complexidade
repousa-se sobre o fato de que as contratações de obras e serviços de engenharia (tais
como a elaboração de estudos preliminares, projetos básicos, ensaios, sondagens e
consultoria a campo, dentre outros) não apresentam um objeto padronizado, como
ocorre em grande parte dos mercados. Normalmente, esse tipo de serviços se refere a
uma diversidade de empreendimentos, cada qual com seu universo de peculiaridades,
sejam em relação aos padrões e técnicas construtivas, sejam de acabamento, prazos de
execução, locais, solução de implantação e de estruturas.
Iyer et al. (2008) complementam que tamanha sofisticação na construção civil se
deve também ao avanço tecnológico e à maior exigência de infraestrutura para o
desenvolvimento da economia dos grandes centros urbanos dos países emergentes.
Dessa maneira, tanto os projetos como os contratos ganham maior nível de
detalhamento que comumente se mostra como precedente para dualidade interpretativa
dos termos contratuais e, consequentemente, como fato gerador de litígios, claim e
inexorável dilação do prazo de vigência e dos custos iniciais.
De um modo geral, as peculiaridades inerentes à contratação e execução de
obras impõem à AP a necessidade de um planejamento criterioso, realizado com cautela
e que tal processo seja fundamentado, técnica e legalmente, na definição de padrões
construtivos e dos processos licitatórios, já que pequenas falhas em qualquer uma das
etapas do certame podem desencadear significativos prejuízos ao erário público, como
também a responsabilização dos agentes de cujos atos originaram os danos, em
consonância com Altounian (2014).
Esses desafios podem ser ampliados, segundo Costa (2016), Baquero, Castro e
Ranincheski (2016), em um contexto em que a precarização socioeconômica da nação
brasileira, imputada pela atual crise financeira nacional, se mostra cada vez maior: a
economia do país permanece a emitir fortes sinais de desaceleração do crescimento,

mais precisamente de acentuada estagnação das atividades comerciais aliada à alta
inflação e acompanhada de um elevado nível de desemprego. Além disso, esses autores
indicam que o Estado pode estar refém do atual arcabouço político, marcado pela queda
de confiança nas instituições governamentais e bem como na própria atuação dos
gestores públicos do país envolvidos ou relacionados, nos últimos anos, nas denúncias
de prováveis esquemas de fraudes e corrupção nas contratações públicas. Tudo isso
pode legitimar a instauração de um quadro hostil, de eminente risco para a realização de
novos investimentos privados e estrangeiros, e de degradação do quadro social nacional.
Segundo Jordão e Novas (2013), estudiosos e profissionais que lidam com os
SCI ainda enfrentam desafios sobre a utilização desse sistema como meio de aumentar
os níveis de governança, salvaguardar ativos, aumentar a eficiência e eficácia na gestão
pública. Não obstante, a utilização do SCI como instrumento para melhorias no
desempenho da gestão de obras públicas ainda é uma questão que está por ser
compreendida em profundidade, sendo essa uma preocupação da academia, dos
governos e da sociedade, pois ainda se sabe pouco sobre o tema.
Urge, portanto, a necessidade de conhecer até que ponto as obras públicas no
Brasil vêm sendo executadas em desacordo com o planejado e como avaliar e atenuar os
entraves que favorecem a ineficiência na gestão de obras do governo. Assim,
reconhecendo e explorando essa lacuna de investigação, tomou-se aqui, como objeto de
estudo o município de Belo Horizonte (BH), que representa a cidade com quinto maior
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, possui 2.513.451 habitantes e um dos maiores
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2011b) e investe por ano mais de um
bilhão de reais em obras públicas.
Dessa forma, considerando o tamanho do município e a quantidade de processos
e órgãos envolvidos, selecionou-se a Superintendência de Desenvolvimento da Capital
(SUDECAP), autarquia pública municipal (administração indireta) à qual compete a
execução das obras de edificações e infraestrutura, dos projetos, demais serviços de
engenharia, dentre eles a manutenção dos próprios municípios, da infraestrutura viária,
iluminação pública, “tarefas e estudos específicos relacionados com o desenvolvimento
da capital mineira” (Lei 2.247, 1973, art. 1º). Nesse sentido, a pesquisa descrita nesta
dissertação buscou responder ao seguinte questionamento: quais as contribuições do
controle e da gestão pública para melhorias no desempenho da contratação, execução e
fiscalização de obras públicas do município de BH?

1.1.1Objetivos
1.1.2 Objetivo Geral

A pesquisa descrita nesta dissertação buscou analisar as contribuições do
controle e da gestão pública para melhorias no desempenho da contratação, execução e
fiscalização de obras públicas do município de BH.
1.1.3Objetivos Específicos

• Identificar o nível de eficiência e eficácia que o município de Belo Horizonte
apresenta na gestão de obras públicas e serviços de engenharia em andamento.
• Descrever e discutir as áreas críticas para o controle e a gestão de obras
públicas e serviços de engenharia do município de Belo Horizonte.
• Analisar em que medida o sistema de controle e a gestão pública já estão
sendo utilizados para melhorar o desempenho da contratação, execução e fiscalização de
obras públicas nesse município.
1.1.4 Justificativas e Relevância do Estudo

A justificativa de uma pesquisa se dá na medida em que seus resultados
contribuem para um segmento substancial da sociedade, como defendido por Jordão et
al. (2014). Assim, esse projeto busca trazer contribuições (i) teóricas (por tentar
aumentar o entendimento do cometimento de aditivos aos contratos de obras públicas
como fatores ensejadores potenciais de prejuízo à máquina estatal, bem como ampliar a
compreensão do controle e gestão pública como mecanismos de criação de salvaguardas
do patrimônio público e do cumprimento dos princípios constitucionais – entendimento
esse ainda incipiente na literatura, especialmente na realidade brasileira) e (ii) empíricas
(por ampliar o entendimento do papel do SCI na AP, em especial na contratação, na
execução e fiscalização de obras públicas, no sentido de propor melhor aproveitamento
da aplicação dos recursos orçamentários e financeiros públicos, em vista à elevação das
entregas feitas pelo poder estatal ao cidadão e do bem estar social).
Dentre as inovações da pesquisa, destacam-se a originalidade da proposta de
verificação dos efeitos do controle e gestão pública sobre a (a) a identificação dos tipos
de serviços mais ensejadores dos aditivos contratuais que, consequentemente, se
configurarão naqueles em que são, comumente, diagnosticadas as deficiências dos
projetos básicos licitatórios, (b) a verificação de que os aditamentos podem

desconstituir a vantajosidade financeira obtida pelo erário na pactuação originária do
certame e (c) a verificação de formas que colaborem para a AP municipal de obras
públicas e serviços de engenharia com indicadores de eficiência e eficácia específicos.
Alguns autores ressaltam a importância do tema, acrescentando que é necessário
um SCI atuante, efetivo e eficaz, dizendo que:
Diferentemente do que usualmente afirmam muitos administradores, o controle interno
não é mais um a fiscalizar as ações governamentais, que acaba por emperrar a máquina
administrativa e, por consequência, a execução de seus programas, constituindo-se, sim,
o longa manus do administrador e nele tem seu aliado. Se bem estruturado e ativo,
certamente auxiliará o gestor, possibilitando-lhe uma visão, das mais variadas situações
que envolvem a administração, oportunizando que sejam realizados ajustes e correções
que venham a evitar o desperdício ou desvio do dinheiro público. O controle interno
pode ser considerado o instrumento mais eficaz, dentre todos, no combate à corrupção
(Cavalheiro e Flores, 2007, p. 4).

Como implicações gerenciais dessa de pesquisa, espera-se que o trabalho possa
contribuir para os gestores públicos, em primeiro lugar, por lhes apresentar a
necessidade e meios de promover uma atuação pública transparente, ética e responsável,
bem como a consciência de que podem ser incriminados pelos desvios de seus atos. Em
segundo, por lhes oferecer instrumentos de SCI que promovam maior transparência,
segurança, eficiência e eficácia, oferecendo ferramentas de gestão para o
acompanhamento e medição do desempenho da contratação, execução e fiscalização de
obras públicas.
1.1.5 Estrutura da Dissertação

Esta dissertação propôs-se a investigar o problema proposto por meio de um
estudo de caso da SUDECAP e se constituiu em seis capítulos a contar com a presente
introdução em que foram traçados o tema, que norteará o desenvolvimento da pesquisa,
o problema que instigou esta investigação acadêmica, os objetivos (geral e específicos)
pretendidos, a relevância e as pretensas contribuições deste estudo.
No capítulo 2, se discutem a importância da estratégia para a AP e o seu
desenvolvimento por meio dos modelos teóricos de gestão, como também são
abordados os diferentes sistemas de controle que se destinam a salvaguardar a máquina
administrativa e, nesse mote, propiciar a oportuna discussão sobre como conduzir a
gestão pública fundamentada em mecanismos de controle, indicadores e em estratégia.
O capítulo 3 define e fundamenta a escolha do método científico a ser
empregado, a saber, um estudo de caso com abordagens qualitativas e quantitativas,

descritiva aplicada, com coleta de dados por meio do exame documental, bibliográfico e
a realização de entrevistas semiestruturadas.
No capítulo 4 são apresentados e analisados os resultados da pesquisa,
demonstrando o alinhamento com a plataforma de sustentação teórica utilizada.
Em seguida, no capitulo 5 apresentam-se as considerações finais, alinhadas aos
objetivos do trabalho, seguidas pelas referências bibliográficas utilizadas.

2 CONTROLE & ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA & GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
No capítulo anterior foram vistos o tema, o problema de pesquisa, os objetivos e
as justificativas da investigação, além da estrutura da dissertação. Neste capítulo, serão
abordados a relevância social e os desafios contemporâneos da gestão de obra pública
responsável e eficiente no Brasil, enfatizando estratégias, controle e governança na AP.
2.1 Administração Pública: aspectos conceituais, históricos, característicos
estratégicos

Segundo Di Pietro (2004), a expressão ‘AP’ é comumente tratada em dois
sentidos: (a) em sentido subjetivo, formal ou orgânico, quando se refere às pessoas
jurídicas, órgãos e agentes públicos competidos da função de administrar; e (b) em
sentido objetivo, material ou funcional, ao aludir essencialmente a própria atividade
administrativa exercida pelos entes subjetivos. Para Meirelles (2005, p. 83), a AP se
define como “a gestão de bens e interesse qualificados da comunidade no âmbito
federal, estadual ou municipal, segundo preceito de Direito e da Moral, visando o bem
comum”. Esse autor pontua que administrar é fazer a gestão de interesses (conforme a
lei), da moral e da finalidade dos serviços e bens entregues a sua guarda e conservação
alheias. Já Cavalheiro e Flores (2007) complementam que a AP diferencia-se da gestão
privada pela subordinação compulsória aos ditames e princípios constitucionais, a saber:
o LIMPE, o da razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, motivação e supremacia do interesse público.
Diversos autores, como Pereira (2001), Weber (2004), Pereira e Spink (2005),
Helal e Diegues (2009), Secchi (2009), Paludo (2010), Gomes e Oliveira (2010)
apontam que, historicamente, existem três modelos teóricos de AP: patrimonialista,
burocrática e gerencial. Na visão dessas corrente teóricas, o patrimonialismo é a forma
primária de administração do Estado, caracterizada pela inexistência de distinção entre o
que é patrimônio público e o que é patrimônio privado – tipicamente representativos das
monarquias absolutistas da Idade Média. Provavelmente, isso explica a famosa frase
"L'État c'est moi" (O Estado sou eu) que, segundo Albergaria (2010) e Voigt (2013), é
comumente creditada ao rei da França, Luiz XIV (1638-1715). Isso demonstra que o
Estado era considerado propriedade do rei e funcionava como uma extensão do poder
soberano. Nesse modelo, as contratações de funcionários eram de livre nomeação do
soberano e o povo não usufruía dos benefícios gerados pelo Estado, uma vez que o foco
da AP se manifesta pela vontade de atendimento de interesses de um grupo de pessoas

muito pequeno, formado, principalmente, pelo soberano e sua aristocracia – uma forma
de AP baseada no reconhecimento da divindade de ordens e poderes senhoriais
tradicionais e da consequente rendição a esse domínio.
Entretanto, esses estudiosos elucidam que não existia compatibilidade entre esse
tipo de AP e o capitalismo industrial e as democracias parlamentares do século XIX,
haja vista que era imprescindível para o desenvolvimento do sistema capitalista a nítida
separação entre o Estado e o mercado. Ao longo do tempo, pois, evidenciou-se, assim, a
necessidade do advento de um tipo de AP que se repute fundada na clara segregação
entre o público e privado, o coletivo e o particular, e que faça a separação entre o plano
político e o gestor público. Nesse sentido, esses autores entendem que a democracia e a
burocracia clássica, também conhecida como racional legal foram substituindo
paulatinamente o patrimonialismo nos principais países da Europa e depois nos Estados
Unidos e no Brasil. Segundo a corrente teórica, a democracia surgiu como um aparelho
político que visa à proteção dos direitos civis contra a tirania estatal, que garante o
sufrágio (universal) e preconiza os direitos sociais contra abuso, domínio, exploração e
que afirma os direitos públicos em relação à res publica. Já a burocracia, por sua vez, é
apontada como sendo um instrumento utilizado pelos entes e órgãos públicos no
combate ao nepotismo, ao clientelismo ou empreguismo, à corrupção (atributos
patrimonialistas) e que se respalda na prestação profissional e especializado dos
serviços, num gerenciamento impessoal, formal, legal e racional, além de proteção do
patrimônio público e privado.
Trata-se das principais características da AP burocrática – na literatura inglesa,
versada como Administração Pública Progressiva (PPA, do inglês Progressive Public
Administration), segundo Hood (1995), na abordagem ao modelo que guiou as reformas
na AP dos Estados Unidos – que foram analisadas, sintetizadas e sistematizadas pelo
sociólogo alemão Marx Weber (considerado o principal teórico do processo
burocrático), que também se empenhou em enfatizar a superioridade da AP burocrática
sobre as estruturas patrimonialistas. Nesse sentido, os teóricos burocráticos explanam
que a formalidade visa extirpar a aleivosia inerente à AP patrimonialista, estabelecer
deveres e responsabilidade aos agentes públicos e controle sobre ações governamentais
a fim de garantir a probidade do ato público, evitar que os gestores públicos atuem em
benefício próprio, individual e contra a vontade coletiva, legitimando a estrutura
altamente hierarquizada, em vários níveis, essencialmente piramidal, e por um
arcabouço de mando inflexível, haja vista a forte presença da centralização do comando

decisório e da rigidez e sistematização das rotinas e do controle formal dos
procedimentos administrativos e processos decisórios com o objetivo de permitir a
continuidade do trabalho e a estandardização dos serviços prestados, potencializando,
por conseguinte, a otimização da alocação dos recursos dos governos. A
impessoalidade, o atributo que define a relação que se estabelece entre os servidores
públicos, a instituição pública e entre esta, o ambiente externo, preceituando que as
posições hierárquicas pertencem à organização e não às pessoas que a estão ocupando.
O profissionalismo, por sua vez, diz respeito à meritocracia, estimulando que a
distribuição de funções e o acesso a cargos hierarquicamente superiores se deem por
critérios objetivos a quem demonstra possuir melhor performance laboral, maior
capacidade técnica, conhecimento e habilidades.
Segundo Helal e Diegues (2009), se, por um lado, um relevante lineamento
burocrático que se exaspera é a primazia pelo profissionalismo dos administradores,
notadamente especializados e preparados, impulsionados pela meritocracia, impelidos a
atuar de forma neutra, isenta da influência política, mas sem autonomia para agir, por
outro lado, mostrava-se como fator limitante do modelo a caracterização de um aparato
estatal autoreferido, introvertido, voltado para si próprio, dedicado à própria AP e aos
próprios zelos e prerrogativas, em detrimento da preferência ao cidadão e aos anseios
coletivos, ressaltando a importância das ferramentas de controle. A eficiência
organizacional é característica central do modelo burocrático de administração, segundo
Secchi (2009), e possui dois valores medulares: (1) a eficiência econômica, que
preceitua a distribuição adequada e competente dos recursos disponíveis para
atendimento das necessidades das pessoas; e. (2) a eficiência administrativa, que
preconiza a obediência às regras formais inerentes às tarefas. Pereira e Spink (2005)
acrescentam a expansão do Estado não se decorre apenas às pressões sociais e da
complexidade crescente da pauta de problemas a serem enfrentados, mas também da
necessidade da própria burocracia crescer e se desenvolver, de se legitimar em face das
exigências da sociedade, do cidadão comum.
Não obstante, Pereira e Spink (2005), Pereira (2008), Secchi (2009) ponderam
que o modelo burocrático já vem dando nítidos sinais de esgotamento diante do
desenvolvimento da economia global e estatal. Esses autores sugerem que em tese e na
prática a burocracia clássica atende muito bem à AP enquanto esta apresenta um
aparelho de Estado reduzido, incipiente, com atividades relativamente elementares.
Mas, à medida que se amplia o papel social estatal no sentido de atender aos crescentes

anseios e às necessidades coletivas dos cidadãos, representado pelo o forte alargamento
da função social e econômico do Estado ocorrido no século XX e o concomitante
aumento da complexidade das operações e atos públicos, as falhas e fragilidades da
máquina burocrática, tais como processos engessados e operações ineficientes, vêm à
tona e a estratégia básica desse modelo se revela grandemente inadequada. Mesmo que
ainda disposta a combater as execrações patrimonialistas, como já supracitadas: a
corrupção, o nepotismo e o clientelismo, a tática burocrática asseverava-se
continuamente lenta, cara e ineficiente, pois não garantia nem rapidez, qualidade, ou
custos baixos para os serviços prestados ao público, revelando que o pressuposto de
eficiência no qual se baseava não se revelou real – presumida ineficiência, morosidade e
estilo autorreferencial (descolamento das necessidades dos cidadãos). A literatura faz,
ainda, a crítica mais incisiva e direta ao modelo burocrático, analisando os seus efeitos
negativos sobre as organizações e outras esferas da vida, considerados disfunções
burocráticas: o impacto da prescrição estrita de tarefas (red tape) sobre a motivação dos
empregados, a resistência às mudanças e o desvirtuamento de objetivos provocado pela
obediência acrítica às normas. Além disso, Pereira (2008) enfatiza que os cidadãos estão
se tornando cada vez mais conscientes de que a AP burocrática não consegue atender
bem às demandas sociais por causa de suas próprias ineficiências.
Quando a alocação de recursos pelo mercado não é solução factível, dado seu caráter
distorcido ou dada sua incompletude, a existência de uma administração pública
eficiente passa a ter valor estratégico, ao reduzir a lacuna que separa a demanda social e
a satisfação desta demanda (Pereira, 2001, p.7).

Pereira (2001) confirma que o Estado deve ser público, assim como o meio
ambiente o é, e, como tal, deve ser protegido. Assim, o autor vem reforçar a importância
dos direitos públicos, assim entendidos como aqueles que asseguram o direito de todos
os cidadãos. Diante desse cenário de prevalência da proteção das prerrogativas públicas,
constatou-se que a democracia e a AP burocrática (dois institutos cunhados para blindar
o patrimônio público) reclamavam ainda mais por mudanças haja vista que a
democracia devia ser aprimorada para se tornar mais participativa e direta. Já a
burocracia devia ser substituída por um modelo gerencial mais estratégico.
Diante disso, Pereira (2001), Pereira e Spink (2005), Helal e Diegues (2009),
Secchi (2009), Paludo (2010), Gomes e Oliveira (2010) confirmam que AP burocrática
vem abrindo espaço para o modelo conhecido como gerencialismo – que traz no seu
cerne valores, novos discursos e práticas derivadas do setor privado, conhecimentos e

técnicas advindas de grandes progressos ocorridos, no século passado, no ramo de
administração de empresas (privadas), usando as melhores práticas de gestão como
benchmarks para organizações públicas em todas as esferas de governo, sem, contudo,
perder a sua essência: ser uma administração não orientada para o lucro, mas sim, para a
vontade coletiva e o atendimento do interesse público, de forma que o indivíduo seja
considerado cliente ou usuário, em termos econômicos, e cidadão, em termos políticos.
Define-se, assim, um arranjo de princípios e crenças que assume a busca contínua por
uma maior produtividade e uma orientação para o cidadão-consumidor – uma forma de
resposta do Estado, grandemente aparelhado, ao desenvolvimento da economia global
marcada pela crescente competitividade empresarial, cujas operações, transações e
processos tornaram-se demasiadamente complexos.
Nesse sentido, a defesa de Secchi (2009) de que existem três conjuntos de
valores que dão sustentação a esse modelo de AP é suportada por Gomes e Oliveira
(2010): (i) a eficiência e alocação racional de recursos, voltados para limitação do
desperdício, simplicidade e clareza, se traduzem na melhor maneira pela qual se realiza
uma ação, a ser competente, produtivo, a alcançar o melhor rendimento das próprias
condições; a (ii) equidade, voltada para justiça, neutralidade, accountability e controle
de abusos dos agentes (desonestidade, imperícia etc.), se expressa pelo atingimento das
metas e/ou pela garantia de que os objetivos foram alcançados com recursos
disponíveis; e a (iii) capacidade de resposta, voltada para resiliência sistêmica,
flexibilidade e elasticidade, se apresenta pela efetividade, que diz sobre a averiguação
da real necessidade e oportunidade de certas ações que, no caso da AP, por exemplo,
equivale dizer a aferição do alcance e dos resultados de determinado ato e se a ação
executada traz à população os benefícios esperados. Trata-se, portanto, de –
entendimento pacificado na literatura – um modelo de AP orientada para o cidadão e
para a obtenção de resultados, com o foco em conceder aos gestores públicos um pouco
de discricionariedade, e que também lança mão da redução dos níveis hierárquicos
dentro das instituições e órgãos públicos, com certos níveis de flexibilidade, mas sem
abandonar o combate ao nepotismo e à corrupção,
Diversos estudiosos, entre eles Barzelay (2000), reconhecem que há, na
literatura, vários modelos de AP gerencial e que muitos se mostram como uma proposta
filosófica – uma linha de pensamento e de debate acadêmico-profissional acerca das
matérias de políticas de gestão pública, liderança, desenho organizacional e operações
de governo. No entanto, Gomes e Oliveira (2010) sedimentam entendimento que sejam

ferramentas, ideologias ou teses, as diferentes facetas da AP gerencial são convergentes
e apresentam a necessidade de criar bases para um Estado forte em termos fiscais e de
controle, ratificando o novo contexto de gerenciamento fundado nos fatores distintivos e
fundamentais da eficiência, eficácia e efetividade.
No Brasil, no final do século passado, ao contrário do que acontecia na maior
das economias desenvolvidas no mundo, de acordo com Pereira e Spink (2005), a
promulgação da Constituição de 1988 cunhou um retrocesso burocrático, justamente
num momento em que o país urgia por uma reforma da AP a fim de formatá-la de forma
mais eficiente e com melhor qualidade, abarcando as boas práticas do mercado privado.
No entanto, o que se viu acontecer foi o contrário: a Carta Magna institucionalizava
ainda mais a ineficiência do serviço público, que se tornou mais caro e se distanciou
profundamente da esfera privada, como, por exemplo, no estabelecimento de
aposentadorias privilegiadas, de exigência de um regime jurídico único em detrimento
da contratação celetista e de um sistema de estabilidade funcional rígido, que
inviabilizou a cobrança de maior produtividade dos servidores, um quadro de alta
tolerância à ineficiência, a desmotivação e a falta de disposição para o trabalho.
Além disso, os autores defendem que somente a partir deste século que houve o
começo de práticas da AP com foco estratégico no país de forma mais consistente.
Porém, os mesmos estudiosos apontam que, nos dias atuais, ainda existe no Brasil uma
mistura do patrimonialismo com a burocracia clássica, sendo esta o modo da AP mais
predominante, enquanto aquele persiste sob a forma do clientelismo, embora seja
condenado – “para completar a erradicação desse tipo de cultura pré-capitalista não
basta condená-la, será preciso também puni-la” (Pereira e Spink, 2005, p. 261). Os
referidos autores preceituam que a realidade brasileira, da transição do estágio
burocrático para a cultura gerencial, consiste em processo complexo e que deve ser
cunhada em três vertentes: a primeira institucional-legal, que diz respeito à modificação
do ordenamento jurídico e à criação ou transformação das instituições. A segunda é
cultural, a qual está pautada na mudança do paradigma burocrático para o gerencial e
representa a ruptura dos valores das estruturas rudimentares da AP. Por fim, o terceiro
aspecto transitório é colocar em prática as novas ideias gerenciais e oferecer à sociedade
um serviço público melhor, menos oneroso, mais bem controlado e de melhor
qualidade. Finalmente, Pereira e Spink (2005) realçam que, em meio a esse processo de
transição, coexistirão princípios gerenciais e burocráticos e que essa combinação poderá
se modificar conforme o setor público: em órgãos mais estratégicos, provavelmente

haverá uma predominância da burocracia, haja vista seus notórios atributos de
segurança e efetividade. Ao passo que nos demais setores, com características mais
operacionais, esperam-se maiores níveis de eficiência e uma forma mais estratégica de
gestão, especialmente considerando o grande número de servidores e de cidadãosclientes e/ou usuários envolvidos. A Tabela 1 apresenta um resumo comparativo dos
modelos organizacionais da AP.
Tabela 1: Comparação dos Modelos Organizacionais de administração pública
Parâmetros
Função controle
Relacionamento entre
os ambientes internos e
externos
Servidores
Cidadão
Funções clássicas de
administração:
planejamento,
organização, direção e
controle.
Foco
Gestor

Burocracia
Serve para controlar os agentes
públicos, as comunicações, as
relações intraorganizacionais.
As esferas públicas e privadas
são tratadas como impermeáveis
no modelo burocrático.
Descrença nas pessoas
Usuários dos sérvios públicos.
Ênfase na organização.

Nos processos.
Combate à discricionariedade.

AP gerencial
É exercido pelos políticos sobre a
máquina administrativa e sobre os
impactos das políticas públicas
Permeável
Percepção otimista
Cliente, cujas necessidades devem ser
satisfeitas pelo serviço público.
Ênfase no planejamento.

Nos resultados.
Centralização de comando e aumento
discricionariedade.

Fonte: Elaboração própria com base em Secchi (2009).

Conforme se depreende da análise da Tabela 1, a verificação dos modelos
organizacionais de maneira fragmentada tende a ofuscar ou obscurecer a entendimento
das características elementares de continuidade e descontinuidade entre as formas da
AP. Além disso, estudá-las de modo isolado, pode conduzir interpretações simplistas e
equivocadas quanto aos limítrofes de cada um desses arquétipos da AP, consoante
Secchi (2009). Revela-se oportuna, por conseguinte, a identificação e apontamento dos
elementos compartilhados e distintivos entre os padrões de AP. A análise da Tabela 1
revela também que, na medida em que há uma maior preocupação com eficiência e
eficácia, a AP começa a ser mais estrategicamente orientada. Além disso, destaca-se,
então, que a preocupação com a função controle é um ponto em comum entre os
modelos – salvo no patrimonialismo. No caso burocrático, a formalidade e
impessoalidade servem para controlar os agentes públicos, as comunicações, as relações
intraorganizacionais e da organização com o ambiente. Na AP gerencial, o controle é
exercido pelos políticos sobre a máquina administrativa e sobre os impactos das

políticas públicas. Um enfoque mais estratégico da AP preconiza o controle social e a
participação popular na elaboração das políticas públicas.
Os modelos burocráticos e gerenciais compartilham também a manutenção da
separação de funções entre política e AP. Entretanto, no modelo burocrático, a definição
das ações públicas é vista como atividade exclusivamente política. Por outro lado, no
gerencialismo, a implementação da política pública cabe à AP e os políticos são os
verdadeiros responsáveis pelos resultados.
Outras distinções existentes entre os modelos e que se fazem marcantes: a AP
gerencial foca na avaliação dos resultados, na centralização de atividades no gestor e lhe
garante maior discricionariedade, como também possui uma percepção mais otimista
dos servidores públicos, o que explica o foco no resultado, além de priorizar o
relacionamento permeável em relação aos ambientes internos e externos à organização.
Não obstante, a burocracia faz exatamente o contrário: não acredita nas pessoas e
buscam eliminar a discricionariedade dos colaboradores, o que justifica a atenção
voltada para os processos e as esferas públicas e privadas são tratadas como
impermeáveis.
Por fim, o cidadão apresenta-se não só como usuários dos serviços públicos
burocráticos, mas como também clientes nos modelos gerenciais, cujas necessidades
devem ser satisfeitas pelo serviço público – “os cidadãos e outras organizações são
chamados de parceiros ou stakeholders, com os quais a esfera pública constrói modelos
horizontais de relacionamento e coordenação” (Secchi, 2009, p. 363).
A administração gerencial — a descentralização, a delegação de autoridade e de
responsabilidade ao gestor público, o rígido controle sobre o desempenho, aferido
mediante indicadores acordados e definidos por contrato — além de ser uma forma
muito mais eficiente para gerir o Estado, envolve estratégias muito mais efetivas na luta
contra as novas modalidades de privatização do Estado (Pereira, 2001, p.11).
2.1.1 Sistema de Controle & Administração Pública

Diversos autores e doutrinadores discorrem sobre o controle externo. A literatura
demonstra que se trata do “conjunto de ações de controle desenvolvidas por uma
estrutura organizacional, com procedimentos, atividades e recursos próprios, não
integrados na estrutura controlada, visando fiscalização, verificação e correção dos atos”
(Fernandes, 2008, p. 30).
Para discutir o tema, Di Pietro (2013) aborda que a discricionariedade –
entendida como “a faculdade que a lei confere à Administração para apreciar o caso
concreto, segundo critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma dentre duas

ou mais soluções, todas válidas perante o direito” (Di Pietro, 2001, p. 67) – vem sendo
reduzida em função do aumento dos mecanismos e sistemas de controle externo, o que
traduz na diminuição da liberdade de atuação da AP no que diz respeito a poder decidir
sobre o caso concreto e qual a melhor solução a adotar, segundo critérios de mérito.
A autora elucida que, no Estado de Direito, os atos públicos praticados sob a
égide da competência discricionária apresentam dois aspectos: legalidade e mérito.
Aquele tem a ver com a compliance, enquanto este último diz respeito ao ‘binômio
oportunidade e conveniência’ que confere ao gestor público certo grau de liberdade de
atuação. Porém, comumente os administrados viam-se com seus direitos lesados ou
ameaçados de lesão em virtude da extrapolação (abuso, desvio e/ou excesso) de poder
por parte do agente público. Sendo assim, para proteger os direitos individuais e
coletivos de atuação exorbitante do estado, é necessário o estabelecimento de controles.
Pode-se afirmar que o Estado de Direito nasceu embasado nos princípios da legalidade,
igualdade e separação de poderes, todos objetivando assegurar a proteção dos direitos
individuais, não apenas nas relações entre particulares, mas também entre estes e o
Estado.
A grande preocupação do Estado de Direito, em seu período inicial, era efetivamente a
de proteger a liberdade do cidadão. Como consequência, ao Estado foi atribuída a
missão apenas de proteger a propriedade e a liberdade dos indivíduos. A posição do
Estado era fundamentalmente negativa, pois ele não devia ofender os direitos e
liberdades inalienáveis do indivíduo, nem intervir na ordem econômica ou social (Di
Pietro, 2013, pp. 1-2).

Diante disso, os formuladores do direito costumeiramente consideram que,
inicialmente, existiam dois sistemas principais de controle externo: a) de Cortes de
Contas e b) de Auditorias-Gerais – “embora cada nação apresente suas peculiaridades,
resultantes de sua história, tradições, características políticas, administrativas, étnicas e
religiosas” (Lima, 2011, p. 10). De um lado, o autor aponta que os Cortes de Contas
historicamente privilegiavam a ênfase nos critérios e verificação quanto à legalidade, ao
passo que Auditorias-Gerais focalizavam sua ação no desempenho dos auditados – não
obstante, similarmente, hoje, os Tribunais de Contas também assumem técnicas de
avaliação de performance. Por outro lado, ambos os sistemas apresentam características
comuns: são organismos independentes (mesmo nos casos de vínculo com poder
legislativo) pertencentes à AP definidos em preceito constitucional e suas decisões são
terminativas, isto é, não se sujeitam à revisão de outro órgão ou instância. Lima (2011)
afirma que, dentre outros Estados soberanos que adotam o sistema de Corte de Contas
de controle externo, se encontram a Alemanha, Brasil, Coreia, Espanha, França, Grécia,
Holanda, Japão, Portugal e Uruguai. E o sistema de Auditorias-Gerais, a Argentina,

África do Sul, Austrália, o Canadá, Cuba, os Estados Unidos, o México, Paraguai,
Reino Unido e a Suécia.
Ånerud (2004), Azuma (2008), Lima (2011) e Santos (2015), apontam que o ano
de 1953 foi um marco para o controle externo no mundo, porque foi fundada por 34
países, entre eles o Brasil, a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI, do inglês International Organization of Supreme Audit
Institutions) e, hoje, já conta com mais de 170 países membros. Em seguida, em 1977,
foi criada a “Declaração de Lima sobre Preceitos de Auditoria”, em que ficaram
definidas a principais diretrizes da INTOSAI sob o postulado de o Estado de Direito e a
democracia figurarem como bases para a existência de uma auditoria pública
(governamental) definitivamente independente.
A Declaração de Lima conceitua as auditorias em interna e externa, de legalidade e
operacional. Formula requisitos relativos à independência financeira das instituições de
controle, à independência de seus membros, às relações com o Parlamento, o governo e
a administração, aos poderes de investigação, aos métodos e procedimentos de
auditoria, aos métodos para elaboração e apresentação de relatórios, entre outros.
As atividades da Intosai envolvem o intercâmbio, a disseminação e o aprimoramento de
técnicas de fiscalização, objetivando a indução de melhorias na gestão pública, a
exemplo das Normas Internacionais de Auditoria das Entidades de Fiscalização
Superior (Lima, 2011, p.11).

Dessa forma, Lima (2011) e Di Pietro (2013) defendem que são notórios
esforços de aprimoramento dos mecanismos de controle e que a evolução do controle
externo, especificamente, se mostra pujante por todo o planeta. Não se trata de um fato
ou uma realidade isolada, mas de condições essenciais para o estabelecimento do Estado
de Direito na sua plenitude e de bases sólidas da democracia irrestrita, em que se
predomina a valorização das prerrogativas individuais e do cidadão visto como cliente –
a harmonização do amplo respeito aos direitos privados e aos da coletividade.
Nesse sentido, com o intuito de se respeitar as liberdades coletivas e permitir a
consecução do controle, de acordo com Ramos (1983), Moreira (1989), Di Pietro (2001,
2003, 2006, 2013), Meirelles (2007), Fernandes (2008), Lima (2001), Freixo (2014), a
compreensão do controle externo é ampliada por meio da incorporação pelo Estado de
Direito da doutrina da separação dos poderes. “Montesquieu, em L’Esprit des Lois, ao
afirmar a existência de três funções distintas, acrescenta que ‘tudo estaria perdido se o
mesmo homem ou o mesmo corpo dos príncipes, ou dos nobres ou do povo, exercesse
esses três poderes’” (Di Pietro, 2013, p.2). Dessa forma, entende-se que, segundo a
autora, ao poder legislativo se incube a elaboração das leis, que é a expressão da

vontade do povo. O poder executivo, por sua vez, no exercício de sua função, deve-se
submeter ao ordenamento legal e, nos casos de seu descumprimento, se sujeita (por
força da própria lei) ao controle do poder judiciário. “Com isso, já é possível deduzir
que a ideia de Estado de Direito, desde suas origens, é inseparável da ideia de controle”
(Di Pietro, 2013, p.2). Nessa vertente da tripartição dos poderes, Lima (2011) corrobora
Meirelles (2007), Fernandes (2008) e Di Pietro (2001, 2003, 2006, 2013) ao defender
que “o controle é externo porque é realizado, de forma independente, por outro poder,
distinto daquele responsável pela execução das atividades administrativas suscetíveis de
controle” e é adjudicado “ora ao Poder Legislativo, ora ao Poder Judiciário, tendo em
vista que as principais funções estatais de realização de políticas públicas são de
responsabilidade do Poder Executivo”(Lima, 2011, p. 2). Meirelles (2007) complementa
se tratar da faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou
autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro.
Conforme Meirelles (2007), Lima (2011), Di Pietro (2013) e Freixo (2014) é
demonstrado na Figura 1 o controle da AP que apresenta-se sob três égides: a)
administrativo; b) legislativo (político e técnico) e c) judiciário (ou jurisdicional), sendo
que a exterioridade do controle se revela sob as hipóteses dessas duas últimas que
expressam, pois, o sistema de pesos e contrapesos: ou checks and balances, que consiste
no controle mútuo entre os poderes ou do poder pelo poder e visa garantir que nenhum
poder se sobreponha ao outro – “controles recíprocos, mediante a previsão de
interferências, admitidas na Constituição, de um poder sobre o outro” (Freixo, 2014, p.
62).
Figura 1. Controle externo: controles incidentes sobre a administração pública

Fonte: Lima (2009).

Pode-se depreender, portanto, da Figura 1 que fundamentalmente a AP, hoje, no
Brasil, está sujeita ao SCI, exercido pela própria AP e ao controle externo, exercido
pelos Poderes Judiciário e Legislativo, esse último com auxílio do Tribunal de Contas,
quando se trata de fiscalização financeira, contábil e orçamentária. Além disso, a autora
salienta a importante função do Ministério Público de controlar a AP, não apenas pela
sua lide na esfera criminal, “mas também pela atribuição de proteger o patrimônio
público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da
Constituição Federal), isto sem falar no seu relevante papel de controle da improbidade
administrativa” (Di Pietro, 2013, p.2). Com base nisso, a Figura 1 mostra as diversas
facetas do controle incidente sobre a AP, no Brasil, e a sua estrutura, evidenciando
como se dá a afetação da AP por essas várias fontes e/ou modalidades de controle numa
sociedade de um Estado de Direito. Está demonstrado, o Ministério Público, a Corte de
Contas, o Poder Judiciário e a Sociedade exercendo o papel controlador sobre a AP,
bem como entre si, cujo fim é sempre a própria AP.
Nesse sentido, o controle administrativo, também conhecido como autocontrole
(interno ou não externo – tema deste trabalho), de acordo com a Tabela 2, constitui-se
no dever de examinar e reexaminar os próprios atos, a própria conduta no que diz
respeito à oportunidade, compliance e o mérito da ação, o que confirma a conceituação
da accountability horizontal de O’Donnell (1998). Dessa forma, Meirelles (2007)
confirma Ramos (1983) quando aponta que o autocontrole se divide, ainda, em
fiscalização da hierarquia e recursos de administrativos. Estes se caracterizam por serem
utilizados pelos administrados como ferramenta de combate à ilegalidade, ou seja, a fim
de provocar o reexame do ato ilegal cometido pelo agente, órgão ou entidade pública,
enquanto aquele se refere a um tipo de SCI realizado no âmbito visceral dos órgãos
públicos com a finalidade de propiciar a revisão dos próprios atos – decorrente do
principio de autotutela.
Todo aquele que o Executivo e os órgãos de administração dos demais Poderes exercem
sobre suas próprias atividades, visando a mantê-las dentro da lei, segundo as
necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização, pelo
que é um controle de legalidade e de mérito (Meirelles, 2007, p. 670).

Tabela 2: O papel das instituições de controle
Executivo
Controle sobre atos da própria AP
SCI da AP

Legislativo
Controle sobre atos e agentes do
Executivo
Controle externo da AP

SCI administrativo

SCI gerencial

Controle político

Controle técnico

Controles sobre os
atos da entidade
pela própria
entidade
Funções
administrativas
clássicas

Controles sobre os
atos da entidade
por outra entidade

Controle sobre
decisões políticas
do Poder
Executivo
Legislativo

Controle sobre
atos de gestão dos
recursos públicos

Controladorias,
Auditorias-Gerais
e os SCI

Cortes de Contas
e Comissões
Orçamentárias e
de Fiscalização

Judiciário
Controle sobre atos
ilegais de qualquer
dos Poderes
Controle
jurisdicional
Habeas corpus
Habeas data
Mandado de
injunção
Mandado de
segurança
Ação Popular
Outros

Tribunais e Juízes

Fonte: Lima (2001).

Percebe-se também, na Tabela 2, que o controle legislativo é desempenhado,
obviamente, pelo Poder Legislativo, que se propõe a fiscalizar e verificar os atos
praticados na esfera dos demais poderes (Executivo e Judiciário) e, conforme
supracitado se exibe em duas espécies: política e técnica (ou financeira). O controle
político, competido ao Poder Legislativo, é corolário do regime democrático de governo
e busca, segundo Di Pietro (2006), Albêlo (2007) e Lima (2011), resguardar os
interesses estatais e da sociedade, se incube em analisar tanto a legalidade como o
mérito, e possui, entre as suas principais ferramentas, a incumbência de aprovações,
autorizações e sustações de atos normativos do executivo e instalações de Comissões
Parlamentares de Inquérito – CPI, de acordo com o art. 49 da Constituição Federal
(1988). Por outro lado, a segunda modalidade do controle legislativo, a técnica ou
financeira, é desempenhada com o auxílio dos órgãos de controle externo (por exemplo,
o Tribunal de Contas da União – TCU), nas três instâncias de governo, e pelo SCI dos
órgãos públicos – e consiste na “fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta,

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia
de receitas” (CF, 1988, art. 70).
Ainda Di Pietro (2006) identifica e complementa que a abrangência do controle
externo, prescrito no art. 71 da Carta Magna, perpassa as funções de (a) fiscalização
financeira, que se materializam por meio das auditorias, inspeções, inquéritos; (b)
consulta, por meio da emissão de parecer prévio sobre o deferimento das prestações de
contas apresentadas pelos ordenadores de despesas; (c) informação, cuja geração por
parte do Poder Legislativo subsidia a atuação do próprio poder; (d) julgamento, que
aduz apreciação das contas públicas submetidas à aprovação; (e) sancionatórias, que se
desponta pela aplicação de sanções por ilegalidades praticadas; (f) corretiva, que se
revela pela correção ou refazimento de atos irregulares com estipulação prazo para
tomada de providências ou adequação ao dispositivo legal; (g) ouvidor, quando se acata
ou recebe denúncias de irregularidade ou ilegalidade praticada tanto pela própria AP
como pelo cidadão.
O controle externo judicial ou jurisdicional, por seu turno, se dá, no Brasil, nas
esferas federais e estaduais, e é exercido pelo Poder Judiciário, segundo Di Pietro (2003,
2013) por meio do sistema único de jurisdição, no qual todos os litígios administrativos
ou privados são resolvidos na justiça comum e, portanto, se caracteriza pela
possibilidade do reclamante recorrer diretamente à esfera judicial sem a necessidade de
se esgotar a instâncias administrativas – despreza a possibilidade do contencioso
administrativo. Ainda, a autora pondera que a exigência de controle, especialmente
pelo Poder Judiciário, “embora inseparável da ideia de Estado de Direito (pois
legalidade e controle são como o verso e o reverso da mesma moeda), passou por
significativa evolução”, no sentido de aumentar as modalidades de controle, haja vista
o universo das possibilidades da participação popular no controle da AP por meio do
judiciário, conforme Mello (2001), e de promover a própria complexidade do controle.
Embora o controle seja atribuição estatal, o administrado dele participa na medida em
que pode e deve provocar o procedimento de controle, não apenas na defesa de seus
direitos individuais, mas também na proteção do interesse coletivo. A Constituição
outorga ao particular determinados instrumentos de ação a serem utilizados com essa
finalidade, quer na esfera administrativa, quer na esfera judicial. Trata-se do chamado
controle popular, inerente à ideia de democracia participativa, incrementada com a
Constituição de 1988, a partir da adoção do modelo do Estado de Direito Democrático,
já a partir do preâmbulo e do art. 1º (Di Pietro, 2013, p. 3)

Sendo assim, tal controle se encontra fundado no preceito constitucional de que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”

(Constituição Federal, 1988, art. 5º, XXXV). Para Santos (2002), Mello (2001), Lima
(2011), portanto, vale salientar que o controle jurisdicional da AP, em que pese se
constituir no dever precípuo do Estado pode ser exercido também pela participação
popular, mediante proposição ou provocação de qualquer cidadão feita ao poder
judiciário com o intuito de defender os próprios interesses ou da coletividade por meio
da impetração dos chamados “remédios constitucionais”, que se encontram amparados
na Carta Magna, dentre eles, o habbeas data, o habbeas corpus, o mandado de injunção,
o mandado de segurança, a ação popular, a ação civil pública e a ação direta de
inconstitucionalidade, os quais estão prescritos nos incisos LXVIII, LXIX, LXXI,
LXXII e LXXIII do art. 5º e no inciso III do art. 129 da Constituição Federal (1988).
Por isso, os mesmos autores consideram se tratar de um controle social, “uma
modalidade de controle externo cujo agente controlador é a sociedade civil organizada
ou o cidadão, individualmente, manifestando-se na participação em audiências públicas
e em órgãos colegiados” (Santos, 2002, p. 18), além de valer de mecanismos legais de
denúncias e representações dirigidas às Cortes de Contas, as ações populares etc.
O controle jurisdicional caracteriza-se como controle externo, de regra “a posteriori”,
repressivo ou corretivo, podendo apresentar conotação preventiva. É desencadeado por
provocação (não existe jurisdição sem autor) e efetuado por juízes dotados de
independência. Esse controle se realiza pelo ajuizamento de ações, que observam
procedimentos formais, com garantia às partes, tais como: juiz natural, imparcialidade,
contraditório, ampla defesa, dentre outras. O processo se encerra por sentença,
obrigatoriamente motivada e dotada da autoridade da coisa julgada, impondo-se,
portanto, à Administração, que deve acatá-la. De regra exigem- se, para o ajuizamento
dos remédios, patrocínio de advogado e pagamento de custas (Medauar, 2007, p. 393).

De modo geral, na visão de Moreira (1989), por meio de critérios objetivos, as
funções de controles (externos) podem ser classificadas em quatro categorias: (1)
controle de cooperação, (2) controle de consentimento, (3) controle de fiscalização e (4)
controle de correção. O controle de cooperação se produz pela atuação ou interferência
compulsória de um Poder no desempenho da atividade de outro. Assim sendo, aduz o
autor que o Poder interferente o faz como função atípica das suas atribuições, porém tal
intervenção se realiza sobre o exercício da função típica do Poder interferido,
objetivando garantir a legalidade e legitimar o resultado esperado por ambos.
Já

o

controle

de

consentimento

se

manifesta

como

resultante

do

desenvolvimento de atividades que provêm o caráter eficaz e exequível da ação de outro
Poder, conforme apresenta Moreira (1989). Sob essa ótica, o Poder interferente executa
função que lhe é atípica e atende ao preceito constitucional de certificar-se sobre a

eficácia (ou de exequibilidade) de ato do Poder que sofreu a interferência,
condescendendo ou não com essa ação, no todo ou parcialmente de forma que a
submeta à análise de legitimidade e de legalidade. Ainda, o autor expõe que o controle
de fiscalização é exercido pelo cumprimento funções de vigilância, apreciação e
investigação dos atos de um Poder por outro. Dessa forma, o Poder interventor
desempenha atividade atípica e se incube, por força do texto constitucional, de prover o
acompanhamento e a geração do conhecimento do exercício funcional do Poder alvo da
interferência, com o propósito de averiguar o cometimento de ilegalidade ou
ilegitimidade em sua atuação. Por último, Moreira (1989) exprimiu que o controle de
correção se desponta pelo desenrolar de funções de um Poder que visa suspender ou
desfazer atos praticados por outro. Assim, fica configurado o mais pungente aspecto de
controle, tornando o Poder interferente competido pelo rigor constitucional de sustar a
execução ou de desfazer os atos considerados viciados de legalidade ou de legitimidade
do Poder interferido.
2.1.2 Desenvolvimento do controle externo na administração pública Brasileira

Na AP brasileira, o controle externo surgiu de forma mais enfática, segundo
Slomski (2005), na época em que a corte portuguesa acabara de se transferir para o
Brasil e o Estado brasileiro fora elevado à condição de Reino Unido de Portugal, por
meio da publicação de um alvará datado de 28 de junho de 1808 que, além de ter criado
o Erário Régio e o Conselho da Fazenda, previu os primeiros tipos de escrituração de
contas públicas com intuito de oferecer transparência e precaução contra fraude.
Abaixo, a transcrição dos termos do alvará:
Para que o método de escrituração e fórmulas de contabilidade de minha Real Fazenda
não fique arbitrário e sujeito à maneira de pensar de cada um dos contadores gerais, que
sou servido criar o referido Erário: - ordeno que a escrituração seja mercantil por
partidas dobradas, por ser a única seguida pelas nações mais civilizadas, assim pela sua
brevidade para o manejo de grandes somas, como por ser a mais clara e a que menos
lugar dá a erros e subterfúgios, onde se esconda a malícia e a fraude dos prevaricadores
(Slomski, 2005, p. 9).

Dois anos após a Independência do Brasil (ocorrida em 1822), de acordo com
Giacomoni (2005), fora promulgada a Constituição de 1824 que instituiu os primeiros
orçamentos e balanços gerais, trazendo em seu teor as primeiras tentativas de ensaios de
controle externo do legislativo sobre as contas do executivo. O autor apresenta que a

elaboração dos orçamentos formais por parte das instituições imperiais ficou definida no
art. 172 daquela Carta Magna Imperial:
O ministro de Estado da Fazenda havendo recebido dos outros ministros os orçamentos
relativos às despesas das suas repartições, apresentará na Câmara dos Deputados
anualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço geral da receita e despesa do
Tesouro Nacional do ano antecedente, e igualmente o orçamento geral de todas as
despesas públicas do ano futuro e da importância de todas as contribuições e rendas
públicas. (Giacomoni, 2005, p. 52).

De acordo com as informações do próprio TCU do Brasil, a proclamação da
República, em 1889, fortaleceu o Poder Legislativo, o que representou um importante
passo, mesmo que incipiente, em direção ao controle das contas públicas. Ainda
segundo o Tribunal, em 1890, foi criado o Tribunal de Contas da União por meio do
Decreto 966-A (1890) de iniciativa do, então, Ministro da Fazenda Rui Barbosa. Foi
atribuído, assim, ao TCU o poder e dever de examinar, rever e julgar as contas relativas
à receita e à despesa pública. Em 1891, a promulgação da primeira Constituição
republicana, em seu art. 89, chancelou de vez a institucionalização do TCU dando-lhe
“competências para liquidar as contas da receita e da despesa e verificar a sua legalidade
antes de serem prestadas ao Congresso Nacional” (TCU, Breve Histórico, p. 1).
A ideia de criação de um Tribunal de Contas surgiu, pela primeira vez no Brasil, em 23
de junho de 1826, com a iniciativa de Felisberto Caldeira Brandt, Visconde de
Barbacena, e de José Inácio Borges, que apresentaram projeto de lei nesse sentido ao
Senado do Império.
As discussões em torno da criação de um Tribunal de Contas durariam quase um
século, polarizadas entre aqueles que defendiam a sua necessidade – para quem as
contas públicas deviam ser examinadas por um órgão independente –, e aqueles que o
combatiam, por entenderem que as contas públicas podiam continuar sendo controladas
por aqueles mesmos que as realizavam.
Somente a queda do Império e as reformas político-administrativas da jovem República
tornaram realidade, finalmente, o Tribunal de Contas da União(Costa, Leite,
Bezerra&Gaia, 2003, p. 16).

Albêlo (2007) discorre que, ao longo do século passado, a AP no Brasil
concretizou outros passos importantes rumo ao desenvolvimento do controle externo do
País, tais como a aprovação do Código de Contabilidade da União (1922) – que abriu
espaço para a elaboração dos Balanços da União e criação da Contadoria Geral da
União –, a promulgação da Lei federal n. 4.320 (1964) – que conferiu o início de um
processo de aperfeiçoamento das instituições orçamentárias e contábeis no Brasil –, a
publicação do Decreto-lei n. 200 (1967), que dispôs normas para a organização
administrativa federal.

Entretanto, mesmo com toda regulamentação, ainda se via a necessidade de
ampliar e aprimorar o controle externo, com destaque a exigência de prestação de contas
dos gestores públicos porque persistia a ocorrência de diversos casos de mau uso de
recursos do erário, principalmente no que tange às obras do Estado. Isso é ratificado por
Ribeiro (2012), ao analisar, no seu trabalho, dois relatórios do domínio federal sobre as
construções do governo pelo país. O autor identificou copiosas irregularidades como a
não adoção de procedimentos formais e legais.
Ante tudo isso e a desconfiança acerca da possibilidade estar havendo
malversação dos recursos públicos, Ribeiro (2012) relata que, com intuito de aprimorar
o Sistema de Controle Externo (SME), o governo brasileiro criou, por meio da
Resolução n. 01 (1991) do Congresso Nacional, a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), um órgão responsável por examinar e
emitir parecer sobre os projetos de leis relativos ao plano plurianual, lei de diretrizes
orçamentárias, lei orçamentária anual, créditos adicionais e sobre qualquer emenda
apresentada para essas proposições. A partir de então, o governo ficou possibilitado de
estabelecer que os indícios de irregularidades graves relatados pelo TCU à CMO
devessem ser classificados em três modalidades: a) recomendação de paralisação
(irregularidade grave com recomendação de paralisação – IGP), b) recomendação de
retenção cautelar (irregularidade grave com recomendação de retenção parcial de
valores – IGR) e c) indício que não prejudica a continuidade da obra (irregularidade
grave que não prejudique a continuidade – IGC), nos termos estabelecidos no § 1º do
art. 91 da Lei n. 12.465 (2011).
Ademais, é ratificado pelo autor que, para garantir a compliance do controle
externo estatal, isto é, a aderência legal ou conformidade com o ordenamento jurídico
dos mecanismos de controle, ficou decidido que o processo decisório da CMO devesse
ser implementado sob a égide da lei de diretrizes orçamentária vigente, bem como
pautar-se nos seguintes fatores, entre outros:
1) os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios
do empreendimento;
2) os riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso
na fruição dos benefícios do empreendimento;
3) a motivação social e ambiental do empreendimento;
4) o custo da deterioração ou perda das parcelas executadas;
5) as despesas necessárias à preservação das instalações e serviços já executados;
6) as despesas inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;
7) as medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o
saneamento dos indícios de irregularidades apontados; e

8) o custo total e o estágio de execução física e financeira dos contratos, convênios,
obras ou parcelas envolvidas (Ribeiro, 2012, p. 91).

Em que pese o advento de toda essa legislação a favor da regulação do controle
das contas públicas, o ápice da institucionalização do controle externo ainda estava por
vir com a promulgação da Constituição da Federal de 1988 que aprofundou e expandiu
as bases desse tipo de controle e, depois de emendada em 1998, fixou terreno firme para
o SCI na AP, o que ficou conhecido como a reforma administrativa da Emenda
Constitucional (EC) nº 19 (1998), introduzindo o enfoque gerencial para a AP, fundada
sob o tripé da eficiência, eficácia e efetividade das políticas e dos gastos
governamentais, aponta Albêlo (2007). Posteriormente, segundo esse autor, no primeiro
ano do século XXI, foi sancionada a Lei de Responsabilidade Fiscal que imputou novos
limites para os gastos públicos, a responsabilização do gestor público perante a
execução orçamentária, a implantação de instrumentos de aprimoramento da
transparência e de prestações de contas (accountability), tudo com o intuito de estruturar
um arcabouço preventivo e corretivo de desvios e capaz de minimizar os riscos.
Por um lado, no que diz respeito à desconcentração de poder, o legislador
constituinte de 1988 previu a necessidade da existência da atuação de órgãos de controle
externo do Estado a fim de garantir a transparência e lisura nas contratações,
orçamentos e contas públicas, como é o caso dos Tribunais de Contas da União e dos
Estados que possuem a função de auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da AP
direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade e a fiscalização
da aplicação das subvenções e da renúncia de receitas. Por outro lado, quanto aos
mecanismos de controle, é latente o entendimento entre várias correntes teóricas e
doutrinadores do Direito Administrativo de que a AP deva ser orientada para resultados,
os quais requerem acompanhamento, avaliação e mensuração por meio de critérios
objetivos, técnicos e por meio da formulação de indicadores. Notoriamente, esses
controles visam garantir a observância aos princípios LIMPE, os quais visam o mesmo
fim, o interesse público, a vontade coletiva da sociedade, o controle, o bem comum.
2.1.3 Sistema de controle interno & administração pública

O ambiente tecnológico e competitivo atual têm exigido mudanças nos
processos gerenciais e sistemas de controle, de acordo com Jordão et al. (2014) e Jordão
et al. (2016). Com o advento da globalização, os agentes econômicos (as famílias, as
firmas, governo) são ‘bombardeados’ diariamente, por uma grande quantidade de

informações e se veem intensa e continuamente integrados uns ao outros. Esse cenário,
segundo Campos (1990), O’Donnell (1998), Pereira (1998), Araújo (2002), Cavalheiro
e Flores (2007) e Ribeiro (2012), impõem sobre as organizações e governos a
necessidade de maior transparência e um elevado grau de veracidade nas operações e
nas respectivas escriturações, boa governança e uma eficaz gestão de recursos. De
forma mais específica, Cavalheiro e Flores (2012) entendem que uma entidade necessita
de um sistema de controle porque as partes interessadas (internas e externas) da
organização precisam assegurar-se de que as operações estão sendo realizadas com
eficiência, eficácia e efetividade, garantindo o cumprimento das finalidades da
instituição. Tanto maior e mais complexa é uma organização quanto maior é a
relevância do controle para garantir a eficiência e eficácia em todos os processos.
Nesse contexto, as organizações vêm buscando desenvolver, aprimorar
estratégias e ferramentas de controle, reconhecendo-o como componente importante do
processo gerencial. Etimologicamente, o significado original da palavra ‘controlar’ é, de
acordo com o Dicionário Priberam, “vigilância, exame minucioso, inspeção,
fiscalização, comprovação, lugar onde se faz a verificação de alguma coisa, domínio,
ato de dirigir um serviço orientando-o do modo mais conveniente”. Consoante Cruz e
Glock (2003) trata-se de um termo de raízes francesas derivada do nome “contrerole”,
que significa lista, rol, registro em duplicata. Ainda, segundo os autores, a palavra
“rôle” designava pergaminho com conteúdo manuscrito ou um registro de nomes e,
sendo assim, a expressão “contr-rôle” era utilizada para denominar um registro
secundário, o qual era confrontado com o original a fim de permitir que se fizessem
averiguações, verificações.
Mautz (1987), Franco e Marra (2001), Imoniana e Nohara (2005), Instituto dos
Auditores Internos do Brasil [IIA Brasil] (2005), Figueiredo e Caggiano (2008), assim
como o Comitê de Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores
Públicos Certificados [AICPA, do inglês American Institute of Certified Public
Accountants] (2014) e o Comitê de Organizações Patrocinadoras [COSO, do inglês
Committee of Sponsoring Organizations - Treadway Comission] (2015), elucidam que
existem inúmeras definições de SCI, apontando, contudo, que existe um eixo de
convergência entre elas. Assim, tendo em vista que cada organização possui objetivos e
se esforça para alcançá-los e que, na prossecução desses alvos, pode-se deparar com
eventos e circunstâncias que representam ameaças e/ou potenciais riscos à realização do
planejamento, essa corrente teórica demonstra que alguns riscos podem ser aceitos (no

todo ou em parte) e alguns podem ser total ou parcialmente atenuados a um nível
aceitável para a organização por meio de uma série de maneiras de mitigá-los, como a
adoção do método-chave: a concepção e implementação de SCI eficaz que se refere aos
mecanismos adotados pelas organizações no sentido de minimizar o impacto de riscos
de seus processos, negócios e de perda de ativos, e envolve todas as ações implantadas
pelo conselho administrativo, corpo gerencial e colaboradores das organizações com o
intuito de comandar e controlar seus subordinados, de fiscalizar as atividades
operacionais desempenhadas, de conferir segurança e confiabilidade apropriados à
consecução de desígnios ou de velar pelo alcance dos seus objetivos. Abrange, pois,
todas as operações da empresa, seja de staff ou de linha, pautadas na eficácia e
eficiência, e em todos os níveis hierárquicos, no que diz respeito à integridade das
demonstrações financeiras e de informações do plano estratégico organizacional,
obediência às leis e regulamentos aplicáveis (compliance), criam salvaguardas aos
ativos da organização, estancando possíveis desvios de conduta, de caráter de seus
colaboradores.
Figueiredo e Caggiano (2008) complementam que as organizações devem
dispor de informações e tomar decisões sobre as próprias metas e finalidades
planejadas, além das atividades imprescindíveis para o seu alcance, de forma que o
processo de controle seja capaz de informar quais os alvos devem ser perseguidos, e de
notificar o sistema a respeito do próprio desempenho em comparação com os fins
almejados e sobre o que precisa ser feito para se certificar da efetivação das metas
estabelecidas, segundo os padrões de avaliação de performance. Dessa forma, segundo
esses autores, o processo de controle pode se dar em quatro etapas: (1) definição de
padrões de controle, cuja definição viabiliza um processo de avaliação de desempenho
eficaz e de tomada da decisão correta; (2) obtenção de informações completas e precisas
sobre as atividades desenvolvidas e os respectivos resultados; (3) comparação e ações
corretivas acerca da performance com os objetivos ou padrões definidos – a partir da
qual é possível dar início a ações correcionais, bem como reforçar atividades ou
desempenho; (4) recomeço do ciclo de planejamento, haja vista que os resultados
obtidos ou produzidos subsidiam o processo decisório acerca de novos alvos e/ou
padrões de controle.
Quando SCI é eficaz, obtém-se a garantia razoável de que o planejamento está
atingindo seus objetivos, garantindo a transparência, segurança de dados, das
informações dos processos e, por conseguinte, do gerenciamento das atividades, pessoas

e dos recursos com o objetivo de ampliar os resultados, o que está ratificado pela
Instrução Normativa (IN) n. 01 (2001) do Ministério da Fazenda:
(...) um plano de organização e de todos os métodos e procedimentos, de forma
ordenada, para: proteger seus recursos; obter informações oportunas e confiáveis; e
promover a eficiência operacional, assegurar a observância das leis, normas e políticas
vigentes, com o intuito de alcançar o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos
(IN n. 01 (2001) do Ministério da Fazenda).

Nesse sentido, o IIA Brasil (2005) confirma que para serem efetivos, os
controles precisam ser supervisionados e monitorados permanentemente, a fim de
assegurar a integridade das organizações no sentido de torná-las impermeáveis e imunes
aos desvios e corrupções, corroborando o trabalho de COSO (2015), a Tabela 3
categoriza procedimentos de controle e monitoramento em duas naturezas: de
prevenção, que consiste na definição de limites de atribuições e competências e a
expedição de regulamento e de detecção que compreende na verificação e adoção de
medidas de correção.
Tabela 3 Procedimento de Controle e Monitoramento
NATUREZA DO
PROCEDIMENTO
(a) Prevenção

(b) Detecção

(c) Prevenção e detecção

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E MORITORAMENTO
i. Alçadas: definição de limites para cada tipo de funcionário, colaborador
no que diz respeito a aprovar e a assumir posições.
ii. Aprovações: determinação das atividades e transações de dependem da
aprovação do nível hierárquico superior para sejam efetivadas.
iii. Segregação de Função: consiste separação de atribuições ou
responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as funções ou
atividades-chave de autorização; reduz tanto o risco de erros como o de
fraudes.
iv. Normatização Interna: diz respeito às normas institucionais,
indispensáveis ao funcionamento da empresa, tais como a definição de
responsabilidade, políticas internas, fluxos operacionais, definição de
competências, funções e procedimentos.
i. Conciliação: consiste no confronto das mesmas informações oriundas de
bases de dados diferentes, e adoção de medidas corretivas.
ii. Avaliação de Desempenho: avaliação, mensuração do desempenho de
atividades e processos por meio de indicadores.
i. Salvaguarda Física: proteger os valores da empresa contra usos não
autorizados.
ii. Sistemas Informatizados: podem ser de controles gerais, quando se trata
de atividades controladas por programas/sistemas, operados por
computadores; e de controles de aplicativos, que visam garantir a
integridade, veracidade, confiabilidade dos dados e transações).

Fonte: Elaboração própria com base em COSO (2015).

Corroboram com esse entendimento os preceitos de Imoniana e Nohara (2005) e
Simmons (1997) demonstraram que a eficácia dos controles depende da conscientização
dos colaboradores e concluem que a eficiência do SCI decorre da sedimentação, no

ambiente organizacional, dos conceitos de accountability e monitoramento, que permite
a constante avaliação do alcance das metas e objetivos estabelecidos, ao mesmo tempo
em que atenua, mitiga riscos e possíveis obstruções na busca de resultados por parte da
empresa.
Segundo Di Pietro (2006) o controle da AP pode ser definido como o poder de
fiscalização, orientação e correção que sobre ela exercem os órgãos dos poderes
Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua
atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico.
O controle interno objetiva a criação de condições indispensáveis à eficácia do controle
externo e visa a assegurar a regularidade da realização da receita e da despesa,
possibilitando o acompanhamento da execução do orçamento, dos programas de
trabalho e a avaliação dos respectivos resultados. É, na sua plenitude, um controle de
legalidade, conveniência, oportunidade e eficiência (Meirelles, 1990, p.599).

De forma mais abrangente, Vieira (2005) apresenta a definição de SCI como a
resultante da concatenação dos conceitos ‘sistema’ e ‘controle interno’: se o primeiro se
trata de um “conjunto de partes coordenadas (articuladas entre si) com vista à
consecução de objetivos bem determinados”, e o segundo um “conjunto de recursos,
métodos e processos, adotados pelas próprias gerências do setor público, com vista a
impedir o erro, a fraude e a ineficiência” (Vieira, 2005, p.2), então o SCI implica ser um
“conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de um órgão central de coordenação,
orientado para o desempenho das atribuições de SCI indicados na Constituição e
normatizados em cada nível de governo” (Vieira, 2005, p.2).
Na visão de Davis e Blaschek (2005), o SCI se constitui de diversos subsistemas
ou unidades que atuam de forma integrada e harmônica e, por isso, não se confunde
com o sistema contábil e financeiro que, para os autores, nada mais é que uma
representação de instrumentos do SCI. Distingue-se também da auditoria interna1,
porque esta, além de fazer parte do próprio Sistema, se “equivale à atividade
desenvolvida por unidade especializada quanto à revisão e apreciação da atuação dos
SCI” (Davis e Blaschek, 2005, p.1.083).
Se bem estruturado e ativo, o SCI cumpre o seu papel de equipar os gestores
públicos com uma ferramenta poderosa de gerenciamento, haja vista que proporciona
1

“Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e
disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para
o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de
soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios”, de acordo com a Resolução CFC 980/2003
do
Conselho
Federal
de
Contabilidade.
Recuperado
em
22
maio,
2016,
de
www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_980.doc

um olhar difuso, uma visão mais abrangente acerca dos fatos e atos administrativos e,
consequentemente, “que sejam realizados ajustes e correções que venham a evitar o
desperdício ou desvio do dinheiro público. O SCI pode ser considerado o instrumento
mais eficaz, dentre todos, no combate à corrupção” (Cavalheiro e Flores, 2007, p.5).
Complementarmente, os autores apontam que “os principais problemas no combate à
fraude e à corrupção, diria que eles começam a partir da inexistência ou ineficiência do
controle interno” (Cavalheiro e Flores, 2007, p.5). Ainda:
Repiso: a má aplicação de recursos públicos, o desperdício e a corrupção revelam-se
primeiro como resultado da ausência ou fragilidade do controle interno. Temos de ter
um controle interno que não seja somente no papel. Precisamos dele atuante, efetivo e
eficaz (Cavalheiro e Flores, 2007, p.5).

Piscitelli (1998), Sanchez (2003) corroboram esse entendimento ao afirmar que,
na AP, os SCI apresentam como objetivos: (a) o tratamento de dados notadamente
contábeis, formais e legais, o que compreende a revisão e/ou verificação de operações
ou se gastos incorridos apresentam aderência ao instrumento legal e normativo; (b) a
busca por eficiência, no que diz respeito à otimização dos meios utilizados, ao combate
a desperdícios, fraudes e abuso de poder; (c) garantir a eficácia, no que tange a
averiguação da execução dos objetivos organizacionais, das entregas apresentadas, dos
programas, fins, resultados alcançados; (d) avaliar a própria gestão, por meio de uma
prestação de contas honesta e de qualidade e tornando conhecidos os resultados. Tudo,
uma avaliação do desempenho organizacional.
Massimo Giannini (1974) em Controllo: Nozioni e Problemi, in Rivista Trimestrale di
Diritto Pubblico, 1974, v. 4, apud Odette Medauar, diz que a função controle contém
elementos invariáveis que se resumem:
- numa verificação (exame da conduta em relação à norma);
- num juízo (de conformidade ou desconformidade, isto é, de verificação da
regularidade da função); e
- numa medida (a providência a ser adotada, em decorrência do juízo feito) (Cavalheiro
e Flores, 2007, p.16).

Nesse mesmo sentido, Cavalheiro e Flores (2007) ponderam que bons SCI não
são garantias do bom desempenho da organização já que os mesmos podem se
deteriorar sem melhorias constantes – “seja por alterações em legislações, seja por
melhores práticas, evolução tecnológica; logo, o risco é sempre presente e o antídoto é a
revisão periódica”(Cavalheiro e Flores, 2007, p. 64). E por mais desenvolvido e
aprimorado seja o SCI, afirmam os autores, inexiste é aquele que seja isento de falhas.
A partir disso, os autores concluem que não é suficiente a existência de um SCI, já que

sua integridade e seu sucesso dependem de constantes reformulações e aprimoramentos
ao ponto de constituir ferramentas capazes de prever formas com que erros e fraudes
possam ser encobertos, bem como criar mecanismos para impedi-los e identificá-los.
Segundo os autores, deve estar bem claro para as organizações que o SCI não é um fim,
mas um meio e, portanto, além de dar provas à legitimidade dos atos, devem estar
conectados aos objetivos da organização. Semelhantemente a COSO (2015), a fim de
elucidar a abordagem, esses estudiosos prosseguem na análise apresentando os
princípios e regras para a organização do SCI, conforme Tabela 4:
Tabela 4: Objetivos, Princípios e Regras de SCI
Objetivos
específicos
(1)
Salvaguarda
dos ativos.

Princípios e regras
Integridade e competência: Gestores e colaboradores devem possuir
integridade pessoal e profissional, assim como a competência suficiente que
lhes permita compreender a relevância da gestão de controles internos
adequados.
Sistemas de autorização e execução: A autorização e execução das
transações e dos fatos significativos devem feitas mediante a fiel observação
da hierarquia organizacional, isto é, somente por pessoas que atuem no
âmbito de sua competência.
As permissões de acesso a softwares ou a determinados documentos e
informações devem ser claras e obedecidas, além de atender ao princípio da
segregação de funções. Todas as referências sobre o sistema de autorização e
execução devem ser feitas no manual de organização do SCI.
Segregação de funções: As atividades e responsabilidades essenciais,
atreladas à autorização, ao processamento, ao registro e à revisão das
transações e fatos relevantes devem ser desempenhadas por diferentes
pessoas e/ou unidades administrativas, com o objetivo de mitigar os riscos de
erros, fraudes e desperdícios.
Não pode uma única pessoa ou departamento ter sob a sua tutela todo o
processo sob o seu domínio, se este domínio possibilitar erros, fraudes ou
desperdícios não identificáveis em seu curso normal.
Acesso restrito: Deve ser restringido o acesso a recursos, registros e
determinados locais às pessoas expressamente autorizadas, responsáveis por
custódia ou uso.
Periodicamente deve ocorrer o confronto dos recursos com os registros a fim
de certificar a compatibilidade e apurar a responsabilidade.
Determinação das responsabilidades: Todos os deveres e direitos, bem
como as atribuições dos cargos devem estar claros para todos os
colaboradores e unidades administrativas.

(2)
Confiabilidade
dos registros
financeiros.

Proteção dos ativos: Fazer a guarda, cobertura e proteção de todos os ativos,
bens e direitos de qualquer natureza.
Segurança razoável: O SCI deve proporcionar a segurança razoável,
garantidora de que os objetivos gerais da organização serão efetivados
(missão) e que se encontra atrelada e condicionada a permitir a independência
profissional dos colaboradores (nos seus diversos níveis hierárquicos) e dos
departamentos.

(3) Eficiência e
a eficácia nos
processos e
operações por
meio de
práticas
gerenciais
otimizadas.
(4) Aderência
às políticas.

(5) Aderência
ao
instituto
legal,
às
normas
jurídicas.

Registro oportuno: As transações e fatos relevantes devem ser registrados
tempestivamente e classificados de forma adequada.
Organização: Consiste em garantir que todas as transações e os fatos
significativos estejam claramente documentados, e estes devem estar
continuamente disponíveis para consultas.

Comunicação interna: Devem ser regulamentados os sistemas de
comunicação interna bem como o acesso aos meios de comunicação, e
possuir cautela com o uso indiscriminado de sistemas de comunicação
eletrônica, por oferecer maior risco incalculável de perda de informações,
além de desestimular e fragilizar a relação interpessoal.
Normatização: Devem ser formuladas normatizações, instruções ou manual
de SCI todos os procedimentos, processos e documentos. Deve-se ter o
cuidado para que as normatizações sobre controles internos não sejam
extensas, que sejam simples e sofram periódica reavaliação.
Cumprimento da legislação: A aderência legal é fator imprescindível para o
resultado do SCI dentro da organização. E colaboradores devem possuir
domínio sobre a legislação vigente que lhes afetam.
Acompanhamento dos controles: Mostra-se imprescindível o
estabelecimento de rotinas de verificação e acompanhamento constante do
SCI as quais são inerentes ao próprio sistema e, portanto, devem constar no
seu planejamento. Fundamentam-se em promover rotineiramente testes nos
controles por meio de amarrações do sistema, assim como relatórios e
evoluções de índices de desempenho. É conveniente a criação de um indicado
para cada processo a fim de se mensurar sua eficiência e eficácia.

(6)
Mensuração
dos
indicadores de
desempenho,
em nível de
processos,
missão
e
financeiro.
Fonte: Elaboração própria com base em Cavalheiro e Flores (2007).

Depreende-se da Tabela 4 que, além das salvaguardas, da integridade das
informações, da compliance, da necessidade de se ter processos eficientes e eficazes e
de se mensurar os resultados, esses estudiosos conclamam que as rotinas dos gestores,
colaboradores e unidades administrativas devem ser permeadas por várias técnicas de
controles como de se assegurar a efetividade dos objetivos do controle. Dentre elas, os
autores destacam aquelas que devem ser obrigatoriamente instituídas por qualquer SCI:
(1) a autorização, que versa impor limites às certas operações por meio de autorização
de pessoas diferentes das que executam de fato a tarefa; (2) a correlação, que diz
respeito a conciliar saldo de contas contábeis ou até mesmo verificar a existência de
correlação entre dados e informações. Tem-se como exemplo a atividade de uma
conciliação bancária, elaboração de inventários físicos e contábeis etc.; (3) numeração
sequencial, consiste numa forma de controle simples que se resume em definir a
numeração sequencial das laudas de determinado documento, com a finalidade de se
certificar da integridade do processo, assim como também de pedidos e autorizações (4)

controle de totais, trata-se de confrontar os somatórios dos valores relevantes com o
objetivo de se resguardar da efetividade de todas as transações executadas; (5)
operações pendentes, que determinam o registro das operações faltantes de um processo
e criação de atividades e rotinas para verificá-las; (6) dupla verificação, a qual abarca
mecanismo de detecção erros por meio da repetição ou reelaboração pormenorizada da
atividade objeto de controle. É admitido que fosse realizada por outro colaborador,
contudo a confiabilidade se eleva consideravelmente quando é desenvolvida por outrem;
(7) controle prévio, que se distingue da dupla verificação em virtude de ser executado
num momento anterior a esta, e se constitui também da “avaliação de juízo da
transação”. Por exemplo, o controle sobre a emissão da nota de empenho; (8) análise de
balanços, permite revelar a existência ou não de importantes instrumentos de controle,
sobretudo o exame do comportamento ao longo do tempo de índices e indicadores tendo
em vista a investigação das alterações mais expressivas identificadas; (9) indicadores de
desempenho, os quais precisam ser criados e analisados para cada processo em
particular e, assim como a análise de balanço, permite identificar desvios
comportamentais de controles.
Diante disso, Ramos (1983) defende que desde a independência do Brasil (em
1822) até a revolução do Estado Novo (em 1930), não há razões para se falar sobre SCI
no país, porque, neste período, a AP era fortemente marcada pela estrutura de um
“estado policial”, caracterizado pela prevalência do restrito rito legal, uma AP
centralizadora e “estamental” no sentido de não permitir o acesso e, tampouco, a
intervenção da sociedade. Constituía, portanto, num amplo arcabouço para práticas de
nepotismo, desvios, fraudes e corrupção. Não obstante, o autor afirma que mecanismos
de SCI começam a aparecer, a partir de 1936, na AP brasileira, com a criação do
Departamento Administrativo do Setor Público (DASP), o que representou a introdução
do modelo de administração burocrática de Max Weber no Brasil, fundada na
hierarquia, impessoalidade, no formalismo, profissionalismo, interesse público e
controle formal ou a priori.
Outro salto relevante rumo ao desenvolvimento do SCI no Brasil ocorreu em
1986, segundo o Tesouro Nacional, quando foi criado, por meio do Decreto n. 92.452
(1986), o Ministério da Fazenda em cuja estrutura estava contemplada a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) que “veio assumir as atribuições da Comissão de Programação
Financeira e da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda, incorporando

também as funções fiscais até então desempenhadas pelo Banco Central e Banco do
Brasil S/A” (Decreto n. 92.452, 1986).
Dois anos depois, a promulgação da Constituição Federal (1988) consolidou a
necessidade de SCI na AP brasileira, imputando a obrigação de se estruturar SCI para
cada Poder da União e para fiscalização dos municípios em seus artigos 31, 70 e 74.
Nesse sentido, segundo Davis e Blaschek (2005), no Brasil, o conceito de administração
gerencial ou administração por resultados foi introduzido no setor público por meio da
EC n. 19 (1998), a qual trouxe para dentro dos lineamentos dos ditames da Carta Magna
a renomada “Reforma Administrativa”, fundada preponderantemente nos valores da
economicidade, eficiência, eficácia – conforme supracitado – e qualidade na prestação
de serviços públicos, e orientada para o desenvolvimento de uma cultura organizacional
gerencial por meio do emprego de técnicas de gestão modernas com a finalidade de
permitir o nascimento de uma nova conformação da AP.
Ademais, os inúmeros casos de incompetência, impropriedades, nepotismo, fraudes e
malversação de dinheiro público, noticiados pela imprensa, continuam abalando a
confiança e a credibilidade da população com relação às instituições públicas
brasileiras, que já eram baixas. Tais fatos demonstram que os sistemas de controle
interno possuem deficiências que os impedem de garantir de forma razoável a
economicidade, eficiência, eficácia e qualidade na prestação de serviços pelos órgãos
públicos. Supõe-se que os atuais sistemas de controle não acompanharam ou não estão
conseguindo acompanhar as constantes e rápidas transformações características da nova
economia (Davis e Blaschek, 2005, p.1081).

Complementarmente, diante dessa mudança de paradigma, Silva (1999),
DiPietro (2006) e Albêlo (2007) chamaram atenção, numa abordagem para a AP, para a
ênfase aos critérios de classificação das quatro formas de controle: (1) quanto ao órgão
executor, o controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial; (2) em relação ao
momento em que é efetuado, o controle – a mensuração, fiscalização, avaliação dos atos
praticados pelo administrador público – apresenta-se como sendo prévio ou a priori,
concomitante ou posterior ou a posteriori de suas ocorrências; (3) no que diz respeito à
circunscrição do órgão ou do ente que o realiza, o controle revela-se interno ou externo;
(4) em referência ao teor verificado, examina-se a legalidade ou o mérito.
O controle a priori ou prévio ocorre quando as ações de avaliação antecedem o
evento ou fato objeto do SCI. Sendo assim, possui o caráter preventivo ou impeditivo da
sucessão de atos indesejáveis, tais como erros, desperdícios, irregularidades e, por isso,
apresenta-se como sendo determinístico porque visa garantir o adequado nascedouro do
processo, propõe-se a resguardar o ‘fazer o certo desde a primeira vez’. Esta forma de
controle suspende a eficácia do ato inesperado (caso ocorra) até que seja analisado e

formalizado o deferimento ou a aprovação pelo órgão controlador. Por outro lado, será
concomitante, quando a averiguação é realizada no mesmo momento da ação do
administrador. É também definido como Pari Passu, que equivale dizer que o controle é
efetuado no momento em que a conduta administrativa está sendo praticada. Dessa
forma, propõe-se o controle a apurar o cometimento de erros, desperdícios ou
irregularidades assim que os atos sejam praticados, favorecendo a adoção de medidas
correcionais tempestivas, de forma que o ato tido como irregular possa ser abortado
durante a sua consecução, impedindo maiores prejuízos ao erário, consoante Davis e
Blaschek (2005). Mantém-se, assim, o alinhamento entre o processo decisório e os
objetivos organizacionais, sendo estabelecida a salvaguarda do SCI. Por sua vez, o
controle a posteriori dedica-se à apreciação do teor e da qualidade do produto final, das
entregas feitas dentro da organização, do ato consumado, impedindo a adoção de
medidas corretivas, em que pese a prerrogativa da AP de poder rever sempre e, a
qualquer tempo, os próprios atos quando diagnosticados eivados de vícios, embora não
haja como garantir a possibilidade da reparação integral do dano. Contudo, vale
ressaltar que este tipo de controle atua como mecanismo motivador da adequação do ato
praticado, já que os desvios são e serão apontados por meio de relatórios gerenciais e
propiciará a vontade de ajustes nos setores responsáveis para evitar reincidências
futuras. Ainda, Albêlo (2007) ratifica que tanto o controle a priori como o concomitante
e a posteriori são indispensáveis e possuem o foco em resultados. Pretende-se, então,
por meio de tais modalidades do controle, viabilizar uma AP responsável, eficiente, que
permite a maximização da arrecadação de recursos como também a sua efetiva
aplicação a favor da geração do bem estar para sociedade. Do contrário, a ausência do
controle na AP implica a malversação da receita pública e, consequentemente, prejuízos
ao erário.
Outro ponto relevante da AP e do SCI diz respeito à transparência dos processos
e, consequentemente, à potência que os instrumentos de mando possuem para gerar
informações claras e prestação de contas. A esse respeito, de acordo com Nakagawa
(1993), Pereira (1998), Araújo (2002), Cavalheiro e Flores (2007), Secchi (2009)
salienta-se no campo teórico o conceito de accountability:
Accountability é um conceito novo na terminologia ligada à reforma do Estado no Brasil,
mas já bastante difundido na literatura internacional, em geral pelos autores de língua
inglesa. Não existe uma tradução literal para o português, sendo a mais próxima “a
capacidade de prestar contas” ou “uma capacidade de se fazer transparente”. Entretanto, aqui
nos importa mais o significado que está ligado, segundo Frederich Mosher, à

responsabilidade objetiva ou obrigação de responder por algo ou à transparência nas ações
públicas (Araújo, 2002, p. 17).

Segundo esses autores, accountability significa o dever de prestar contas sobre a
gestão e os resultados obtidos, em função das responsabilidades que decorrem de uma
delegação de poder, o que é chancelado por Secchi (2009, p. 354) ao dizer que
“accountability pode ser considerada o somatório dos conceitos de responsabilização,
transparência e controle”. Ainda, é defendido por Pereira (1998) que:
(...) o conceito de accountability precisa ser tão fundamental para o setor público quanto
o é para o setor privado. Para ter sentido, a accountability precisa envolver níveis
específicos de desempenho, liberdade administrativa para buscar os resultados e sanções
por falhas. Portanto, uma relação efetiva de accountability exige: especificação
antecipada dos níveis de desempenho, autoridade para determinar como os recursos
serão empregados para produzir os resultados desejados, um processo de avaliação para
saber se os resultados foram obtidos (Pereira, 1998, p.216).

O’Donnell (1998) complementa a conceituação accountability sob duas
perspectivas: vertical e horizontal. A primeira, accountability vertical se baseia no fato
de representar e se fazer representado no Estado democrático. Refere-se, pois, ao
controle do Estado pela sociedade, e da sociedade pelo Estado. Por um lado, esse
controle é exercido, no ponto de vista do autor, pelo povo sobre o AP e pressupõe o
pluripartidarismo, a liberdade de associação, de imprensa, a pluralidade partidária e, por
isso, se dá sob a égide do plano eleitoral, o que requer instrumentos que viabilizem a
participação direta do cidadão, seja para pleitear direitos, seja para oferecer denúncias
de desvios de condutas e atos dos administradores públicos. Por outro, trata-se do dever
do Estado controlar a sociedade, do exercício do poder de polícia, o que implica e exige
a existência de AP especializada em fiscalizar e verificar o cumprimento das leis, a
obediência e ordem civil da parte do cidadão. Já a accountability horizontal se
fundamenta, segundo O’Donnell (1998), no fortalecimento das instituições e agências
fiscalizadoras estatais que servem como um retrato do amadurecimento da democracia.
Versa, portanto, sobre o controle da sociedade pela sociedade e do Estado pelo Estado.
Naquela vertente, por praxe as pessoas fiscalizam-se uma as outras, prestando
declarações e/ou acusações quanto às irregularidades identificadas. Nessa outra, pautase no princípio legal da autotutela, isto é, o poder que o Estado detém para rever os
próprios atos a qualquer tempo. Já a segunda forma, a accountability horizontal – do
Estado pelo Estado – se manifestará por quatro mecanismos distintos: (1) o SCI (ou
administrativo), que representa um autocontrole exercido por cada um dos Poderes e

nestes por meio dos próprios atos e administradores; (2) o controle legislativo, exercido
por este Poder ao aprovar ou não os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo; e
os já mencionados, como integrantes do controle externo, (3) o controle feito pelo
Tribunal de Contas (sobre as contas públicas) em auxílio ao Poder Legislativo e (4) o
controle do Poder Judiciário, que possui a finalidade de julgar e punir os atos lesivos ao
patrimônio público e de abuso e desvio de poder praticados pelos agentes públicos.
Como se pode constatar, todos os tipos da accountability horizontal apresentados
por O’Donnell (1998) se encontram institucionalizados, amparados pelo texto da CF
(1988). Além disso, a implementação dessas quatro facetas possui atenção voltada, na
visão do autor, para a exigência das instituições e agências estatais apresentarem-se
munidas de sistemas integrados e robustos no sentido da integralidade e rastreabilidade
dos dados e das informações, capazes de promover concomitantemente o
acompanhamento e a responsabilização dos atos públicos praticados, de forma que fique
resguardada tanto a correção tempestiva dos atos públicos eivados de vícios como o
combate dàqueles tidos como ilícitos e contra o interesse do Estado.
(...) existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato
dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a
sanções legais ou ate ‘impeachment’ contra ações e omissões de outros agentes ou
agências do estado que possam ser qualificadas delituosas (O’Donnell, 1998, p.40).

Campos (1990) vai além, ao analisar accountability governamental, a autora
verifica que esta não se limita à garantia de apresentar um controle burocrático ou
interno eficaz. Os padrões necessários transcendem, na prática, o caráter da
legalidade, eficiência, eficácia e honestidade, mas permeiam em profundidade a
nuance da capacidade humana e educacional da população, isto é, considera o nível
de conscientização e de civilização do indivíduo, o que definirá o seu potencial de
apresentar-se como ator ético na sua plenitude, com engajamento comunitário e
preocupação socioambiental. Ainda, alcança os valores altos da efetividade,
perpassando, pois, a qualidade dos bens e serviços públicos que são entregues à
sociedade, a forma como tais produtos são oferecidos e apresentados aos cidadãos, o
nível alocação de benefícios econômico-sociais gerados e o senso de justiça dessa
distribuição, a economicidade e vantajosidade em relação ao erário. Nos termos da
autora:
O exercício da accountability é determinado pela qualidade das relações entre o governo
e o cidadão, entre burocracia e clientelas. O comportamento (responsável ou não
responsável) dos servidores públicos é consequência das atitudes e comportamento das

próprias clientelas. Somente a partir da organização de cidadãos vigilantes e conscientes
de seus direitos haverá condição para a accountability. Não haverá tal condição
enquanto o povo se definir como tutelado e o estado como tutor (Campos, 1990, p. 35).

Fica evidente, pois, o quão pungente é o dever de prestação de contas
(accountability) na esfera pública, num grau mais severo que na iniciativa privada, já
que naquela são planejados, organizados, direcionados, controlados os usos de recursos
de terceiros, públicos e não próprios, conforme Cavalheiro e Flores (2007, p. 14):
Nas organizações públicas, todos os que guardam e administram bens ou rendas têm o
dever de prestar contas sobre essa responsabilidade. Forte é, portanto, a necessidade de
instrumentos de controle para aferir a correta utilização dessa responsabilidade
(...)(Cavalheiro e Flores, 2008, p.14).

Em consonância com a corrente doutrinária predominante, Di Pietro (2013)
ressalta que a AP está submetida a um regime jurídico de direito público, definido por
duas dimensões antagônicas e conflitantes: “de um lado, as prerrogativas de poder
público, que lhe asseguram supremacia sobre o particular, nos limites postos pelo
ordenamento jurídico; de outro lado, os direitos dos cidadãos, que tem que ser
protegidos contra as ilegalidades, as arbitrariedades” (Di Pietro, 2013, p. 2), inclusive os
desmandos dos gestores públicos. Diante disso, a autora defende que “é por meio dos
vários sistemas de controle da AP que se torna possível a sua submissão à lei, com
respeito aos direitos individuais e coletivos” (Di Pietro, 2013, p. 2). Dessa maneira, o
controle visa assegurar o desempenho da AP em consonância com os princípios
impostos pelo ordenamento jurídico, como o LIMPE, o do interesse público, da
publicidade, motivação, impessoalidade, economicidade, razoabilidade, segurança
jurídica, com base legal na própria Constituição Federal (1988), sejam por expressa
previsão, sejam porque se encontram implícitos na própria concepção do Estado de
Direito. Na visão de Souza (2013) a função precípua do SCI na AP brasileira é garantir
a observância e cumprimento dos princípios constitucionais da ação administrativa, uma
vez que esses preceitos constituem-se nos fundamentos, sustentáculos da atividade
pública. Dessa maneira, desponta-se a impreterível necessidade da existência de
ferramentas e controle capazes de assegurar o fiel cumprimento dos preceitos da
constituição da parte dos próprios agentes públicos.
Pode-se definir o controle da Administração Pública como o poder de fiscalização e
correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios
que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico (Di Pietro, 2006, p. 679).

Cumpre-se destacar, então, que o princípio da legalidade preceitua que ao Estado
apenas é permitido fazer o que se encontra disposto em lei, enquanto o cidadão possui a
prerrogativa de poder fazer tudo aquilo que não for proibido, de acordo com Souza
(2013). Dessa maneira, o agir da AP depende da previsão legal, ou seja, deve haver lei
que determine quando, como e de que forma ocorrerá a ação pública. Trata-se, portanto,
de uma garantia contra abusos de poder, o que impõe sobre o administrador a obrigação
de seguir o rigor normativo, não podendo dele se afastar e nem desviar, “sob pena de
praticar ato inválido” – já que toda a atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da lei –“e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso” (Meirelles, 1997, p. 67).
Cumprir simplesmente a lei na frieza de seu texto não é o mesmo que atendê-la na sua
letra e no seu espírito. A administração por isso deve ser orientada pelos princípios do
direito e da moral, para que o legal se ajunte ao honesto e o conveniente aos interesses
sociais. Desses princípios é que o Direito Público extraiu e sistematizou a teoria da
moralidade administrativa (Meirelles, 2005, p. 88)

No âmbito do princípio da moralidade, segundo Souza (2013), deve-se destacar
a obrigatoriedade do agente público apresentar uma conduta ética, jurídica e adequada.
Neste ponto, somente a presciência legal é pouca, insuficiente. Ou seja, além de lícito, o
ato público tem de se mostrar admissível do ponto de vista ético-moral. A esse respeito,
a Constituição Federal (1988) em seu § 4º prescreve que: “os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. Segundo os artigos 9º a 11 da Lei n. 1.079
(1950) e da Lei n. 8.429 (1992), constitui-se ato de improbidade ou de defloramento da
probidade administrativa a) o enriquecimento ilícito, b) o dano ao erário e c) o atentado
contra os princípios constitucionais. Ainda:
“(...) o Administrador, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta.
Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o
conveniente e inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e
o desonesto” (Hauriou, 1926, p. 127).

Complementarmente, “não se trata da moral comum, mas sim de uma amoral
jurídica, entendida como o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior
da Administração” (Souza, 2013, p.10).
O certo é que a moralidade do ato administrativo juntamente com a sua legalidade e
finalidade além de sua adequação aos demais princípios, constituem pressupostos de
validade sem os quais toda a atividade pública será ilegítima. Já disse o notável jurista

luso – Antônio José Brandão – que ‘a atividade dos administradores, além de traduzir a
vontade de obter o máximo de eficiência administrativa, terá ainda de corresponde a
vontade constante de viver honestamente, de não prejudicar outrem e de dar a cada um o
que lhe pertence – princípios de Direito Natural já lapidamente formulados pelos
jurisconsultos romanos’. A luz dessas ideias, tanto infringe a moralidade administrativa
o administrador que, para atuar, foi determinado por fins imorais ou desonestos como
aquele que desprezou a ordem institucional e, embora movido por zelo profissional,
invade a esfera reservada de outras funções, ou procura obter mera vantagem para o
patrimônio cofiado à sua guarda. Em amos os casos, os seus atos tão infiéis à ideia que
tinha que servir, pois violam o equilíbrio que deve existir entre todas as funções, ou
embora mantendo ou aumentado o patrimônio gerido, desviam-no do fim institucional,
que é o de concorrer para a criação do bem comum (Meirelles, 2004, pp. 89-90).

Nesse sentido, por meio da jurisprudência, o Tribunal de Justiça de São Paulo já
decidiu que o controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato
administrativo; mas a legalidade ou legitimidade se entende não só a conformação do
ato com a lei, como também com a moral administrativa e com interesse coletivo, o que
confirma o fato de análise da legalidade da conduta do agente público ao abranger e
permear o campo dos valores morais.
Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verifica que o comportamento da
Administração ou do administrador que com ela se relaciona juridicamente, embora em
consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa
administração, o princípio de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade,
estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa (Di Pietro, 2002, p.79).

Sob a luz desse princípio constitucional, foi sedimentada a Súmula Vinculante n.
13 (2008) do Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de proteger a máquina
administrativa dos atos de nepotismo – um mal tão condenado das retrógradas práticas
patrimonialistas de gestão do governo –, tanto na sua forma direta, em que um agente
público emprega os próprios parentes, como no seu formato cruzado, que figura troca de
favores entre agentes públicos que empregam familiares um do outro.
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da
mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na
administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações
recíprocas, viola a Constituição Federal (Súmula Vinculante n. 13, 2008).

Como princípio da impessoalidade, consoante a Souza (2013, p.11), são
concebidas três acepções pela doutrina do direito administrativo. A corrente doutrinária
majoritária o define como sendo sinônimo do princípio da finalidade e que “impõe ao
administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é
unicamente a norma de direito indicada expressa ou virtualmente como objetivo do ato,

de forma impessoal” (Meirelles, 1997, p. 85). Ainda, segundo o autor, esse princípio
assevera que a prática do ato seja com a finalidade pública de tal forma que o
administrador fique impedido de fuga, de buscar outro objetivo ou de atuar no interesse
próprio ou de terceiros. Na retórica do autor, “e a finalidade terá sempre um objetivo
certo e inafastável de qualquer ato administrativo; o interesse público. Todo ato que se
apartar desse objetivo sujeitar-se-á a invalidação por desvio de finalidade”. (Meirelles,
1997, p.85). A Constituição Federal (1988) liquida essa questão no § 1º do seu art. 37:
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos Constituição Federal, 1988, art. 37, § 1º).

O segundo sentido da impessoalidade, na visão de Souza (2013), é o fundamento
para a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, não há o que se confundir a atuação
da AP com a pessoa física de seu agente, o qual não age em nome próprio, mas por
força da lei. Significa também que a AP não pode prejudicar ou beneficiar determinado
indivíduo ou cidadão. Além disso, se um agente público causar danos a um
administrado, independentemente de dolo ou culpa, a reponsabilidade do ressarcimento
recai sobre o Estado.
Nele se traduz a ideia de que Administração tem que tratar a todos os administrados sem
discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são
toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem
interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou
grupos de qualquer espécie. O Princípio em causa não é senão o próprio princípio da
igualdade ou isonomia (...) (Mello, 1996, p. 68).

A essas duas primeiras interpretações Di Pietro (2004) empresta o seguinte
valor:
Exigir impessoalidade da Administração tanto pode significar que esse atributo deve ser
observado em relação aos administrados como à própria Administração. No primeiro
sentido, o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a
atividade administrativa. Significa que a Administração não pode atuar com vistas a
prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse
público que tem que nortear o seu comportamento. No segundo sentido, o princípio
significa, segundo José Afonso da Silva baseado na lição de Gordillo que os atos e
provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao
órgão ou entidade administrativa da Administração Pública, de sorte que ele é o autor
institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal
(Di Pietro, 2004, p. 71).

Na terceira significação da impessoalidade dada por Mello (1996), é defendido
que tal princípio se confunde com a isonomia, sob a alegação de que é vedada a ação

política e/ou governamental desprovida do interesse público ou da conveniência estatal
em vistas única e exclusivamente à satisfação do proveito privado, o que se configura
no desvio de finalidade do ato administrativo.
Já o princípio da publicidade preconiza a necessidade de divulgação oficial do
ato como requisito de eficácia e moralidade. Esse preceito constitucional, além de
assegurar a capacidade da ação pública produzir todos os seus efeitos, visa aplacar o
conhecimento e controle por parte dos interessados e do povo, conforme Souza (2013).
Em princípio, todos os atos praticados administrativos devem ser levados a
conhecimento público, isto é, necessitam ser publicados para obterem sua afetação
ativada. Não obstante, a autora registra que a Carta Magna (1988) brasileira admite o
sigilo, de acordo com texto constitucional do art. 5º inciso “LX - a lei só poderá
restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem” (CF, 1988). Ainda, o Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, regulamentado pelo Decreto n.
1.171 (1994), postula o preceito da publicidade no inciso VII do anexo, “salvo os casos
de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da AP,
a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso” (Decreto n. 1.171,
1994).
A publicidade, como princípio da administração pública abrange toda atuação estatal,
não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação
de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os
atos concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos
técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos das
licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de
despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes. Tudo isto é
papel ou documento público que pode ser examinado na repartição por qualquer
interessado, e dele pode obter certidão ou fotocópia autenticada para os fins
constitucionais (Meirelles, 2005, p. 95).

Enfim, o princípio da Eficiência passou a constituir a Carta Magna por meio da
EC nº 19 (1998), a qual estabeleceu que “toda ação administrativa deve ser orientada
para a concretização material e efetiva da finalidade posta lei tendo em vista a
otimização dos recursos” (França, 2000, p. 168). Esse princípio exige da AP direta e
indireta – bem como de seus agentes – a persecução do bem comum, mediante o
cumprimento das próprias competências e alçadas com a imparcialidade, neutralidade,
transparência, eficácia, buscando extirpar a burocracia e mantendo o foco na busca pela

qualidade, aponta Moraes (1999). Impõe também a necessidade de se adotar de
mecanismos legais e morais a fim se assegurar a otimização dos recursos públicos.
Nota-se em Moraes (1999), portanto, uma abordagem ao princípio de maneira
bastante ampla: traz para a concepção da eficiência o teor de outros princípios
constitucionais, como o da publicidade ao abordar a “transparência”, os da
impessoalidade quando menciona os termos “neutralidade” e “imparcialidade”. Por
outro lado, há autores, entre eles Lopes (1998) e Mello (1999) que não concebem e não
admitem a eficiência como sendo um princípio da ação governamental, sob a alegação
de que se trata um resultado da boa administração e conduta ilibada dos agentes
públicos. Assim, Lopes (1998, p. 108), inspirado por Mello (1999), afirma que
eficiência “jamais será um princípio da administração pública, mas sempre terá sido –
salvo se deixou de ser em recente gestão pública – finalidade da mesma administração.
Nada é eficiente por princípio, mas por consequência”. O autor fecha o entendimento
apregoando que não é admissível pensar que a AP busque ser eficiente por mero
atendimento à prescrição legal ante a subsistência de uma execrável política
remuneratória de elevado contingente de seus agentes e “se as injunções políticas, o
nepotismo desavergonhado e a entrega de funções do alto escalão a pessoas
inescrupulosas ou de manifesta incompetência não tiver um paradeiro” (Lopes, 1998, p.
108). Isso ratifica, pois, a abordagem de que se trata do “melhor emprego dos recursos e
meios (humanos, materiais e institucionais), para melhor satisfazer às necessidades
coletivas num regime de igualdade dos usuários” (Silva, 2000, p. 655-656). E, sendo
assim, Di Pietro (2002), Mello (1999) e Lopes (1998) reforçam ser a eficiência uma
resultante de um princípio, também ainda mais amplo, da doutrina do direito
administrativo: o da boa administração – este se exibe como gênero, enquanto aquele
uma espécie, haja vista que o bom administrador é um precursor e seguidor não apenas
do ser eficiente, mas também da moral administrativa, justiça, racionalidade, legalidade,
igualdade, enfim, de todos os demais princípios. Esse entendimento é confirmado e
corroborado também pelas sentenças de Canotilho e Moreira (1993) ao analisarem o
mesmo princípio amplo (da boa administração) também preconizado na Carta Magna de
Portugal, especificando a conduta do bom gestor pautada na eficiência e congruência.
Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se,
evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é juridicamente tão fluido e de
tão difícil controle ao lume do Direito, que mais parece um simples adorno agregado ao
art. 37 ou o extravasamento de uma aspiração dos que burilam no texto. De toda sorte, o
fato é que tal princípio não pode ser concebido (entre nós nunca é demais fazer
ressalvas obvias) senão na intimidade do princípio da legalidade, pois jamais suma

suposta busca de eficiência justificaria postergação daquele que é o dever administrativo
por excelência. Finalmente, anote-se que este princípio da eficiência é uma faceta de um
princípio mais amplo já superiormente tratado, de há muito, no Direito italiano: o
princípio da ‘boa administração’ (Mello, 1999, p.92).
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inicialmente, o entendimento da eficiência como sendo um princípio constitucional,
porque parte da conceituação do Dicionário Aurélio, de que eficiência seja “ação, força
virtude de produzir um efeito; eficácia’”. Sendo assim, a autora razoa que é cabível
considerar que a pretensão do legislador, por meio da EC n. 19 (1998), tenha sido
registrar o simples agir da AP com eficácia, o que já é esperado pelos administrados.
Todavia, o sentido precípuo desse princípio pode ser extraído ou resgatado do caput art.
70 do texto constitucional que assevera que a fiscalização e o controle externo deverão
ser exercidos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade do ato.
É certo e fato que a sociedade administrada espera e exige o agir eficiente dos
gestores, como sendo uma característica intrínseca do próprio ato público e, por isso
mesmo, pode ser admissível o caso de não se tratar de um princípio, mas da constituição
ou composição ou obrigação da própria ação, em conformidade com Vettorato (2001).
Não obstante, quando se considera a discricionariedade da atuação do agente público,
vê-se a necessidade de que essa esteja fundada no instituto legal e que alcance ou
cumpra o maior (talvez) de todos os seus desígnios: o interesse público. Sob esse
aspecto, portanto, a eficiência deve ser considerada efetivamente um princípio
constitucional, norteador dos rumos da máquina do governo.
Ainda, a reflexão a respeito da eficiência na AP não é tão simples, ao contrário,
a norma jurídica emanada desse princípio abarca o seu sentido mais amplo o que
justifica a existência de várias abordagens que o aproxima a outros preceitos
constitucionais, defende Costodio (1999), e reforça a aproximação conceitual de Moraes
(1999). Dessa forma, o autor identifica a amplitude da AP eficiente sob dois aspectos:
externo e interno. O primeiro, o externo, é tri facetado, de acordo com Costodio (1999),
apresenta-se sob as vertentes da prestabilidade, presteza e economicidade que vão ao
encontro da abordagem de Pereira (2001) de que a AP gerencial enxerga o cidadãocliente, no sentido de focar a persecução de se satisfazer os interesses da “freguesia”, a
sociedade – assim sendo, a prestabilidade se justifica porque o serviço prestado pela AP
deve ser prestável, útil para o cidadão; a presteza, em função do dever dos agentes
públicos de atender à população com urbanidade e rapidez; a economicidade, porquanto

a plenitude da satisfação de cada indivíduo é alcançada mediante a ausência de
desperdícios, da otimização do aproveitamento dos recursos, da forma menos onerosa
para o erário. A segunda face, conforme Costodio (1999), fala especificamente sobre a
AP, não envolvendo diretamente a relação com o cidadão-cliente, já que se trata das
relações estabelecidas entre os agentes dentro da coluna hierárquica da organização.
Desponta-se, então, como sendo imprescindível que o corpo direcional estabeleça
programas de qualidade de gestão, definição de metas e mecanismo de avaliação do
desempenho e resultados. Com base nessas duas abordagens, o autor propõe um
enunciado para o teor jurídico da eficiência na AP que a torne vinculada a atender os
cidadãos de modo integral, na exata medida dos anseios que possuem, com agilidade,
destreza, organização e igualdade. Ainda, Moreira (2000a, 2000b) complementa que,
dada discricionariedade, o administrador deve atentar-se para a objetividade da sua
atuação a fim de evitar que incorra arbitrariedades.
Costuma-se dizer que os princípios são tudo. Não seríamos nós quem contestasse esta
verdade, sensatamente entendida. Cultor mais devoto deles do que nós, não queremos
que o haja. Mas o primeiro de todos os princípios é o da relatividade prática na
aplicação deles à variabilidade infinita das circunstâncias dominantes (TCU, 2000,
p.94).

Além dos princípios previstos na Constituição Federal (1998), são destacados
outros três preceitos que também guardam estreita afinidade com a eficiência por se
mostrarem relacionados aos mecanismos de controle, a saber, os princípios da
razoabilidade – previsto na Lei n. 9.784 (1999) –, indisponibilidade do interesse público
e da autotutela. Estes dois últimos não se encontram contemplados no direito positivo,
segundo Souza (2013), porém informam o Direito Administrativo e, por isso, são
considerados por essa doutrina jurídica.
Quanto ao princípio da razoabilidade, Mello (1999) e Di Pietro (2000) se
convergem ao conceituá-lo, caracterizando-o pela busca por garantir a congruência dos
atos administrativos e os respectivos fins. Nessa ótica, em que pese um ato apresentar-se
em conformidade com o preceito legal, configurar-se-á como sendo inválido
juridicamente, se cometido manifestadamente desarrazoado, incoerente e até mesmo
nulo se praticado sem observar as “situações e circunstâncias que seriam atendidas por
quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às
finalidades da lei atributiva da discrição manejada” (Mello, 1999, p. 80).
O princípio da indisponibilidade do interesse público, por sua vez, visa
resguardar o interesse da própria coletividade. Sendo assim, em tese, o agente público

não pode transigir, ou afastar-se de aplicar a lei, nem dispor de bens, verbas ou
interesses fora dos estritos limites legais, conforme Souza (2013). Isso significa que o
administrador está munido do poder-dever, o que significa possuir a obrigação do dever
agir, independentemente de provocação, diante de situações manifestamente irregulares
ou ilegais e com intuito de preservar a conformidade e adequação dos atos “perfeitos”.
Não pode, portanto, ser omisso. A esse respeito, a jurista Ministra do STF (2002), Ellen
Gracie, pronunciou que “em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis,
porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero gestor da coisa
pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e
realização” (STF, 2002, p.1).
A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses qualificados
como próprios da coletividade – internos ao setor público -, não se encontram à livre
disposição de quem quer que seja, por impropriáveis. O próprio órgão administrativo
que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe
apenas curá-los – que também é um dever – na estrita conformidade do que predispuser
a intentio legis (Mello, 2002, p. 45).

Fica, destarte, evidenciada a relação existente entre a inafastabilidade do
interesse público e os mecanismos de controle, haja vista a imprescindível atuação do
agente público que objetiva controlar, verificar, fiscalizar as atividades e operações do
AP, bem como garantir o fiel cumprimento legal.
Já o princípio da autotutela se traduz no poder que o Estado detém para rever os
próprios atos a qualquer tempo. Para Di Pietro (2006) e Souza (2013) trata-se do
exercício de controle por parte da AP sobre seus próprios atos, com a possibilidade de
anular os ilegais e de revogar os inoportunos. Isso decorre do fato de a AP estar
vinculada à lei e, por isso, exercer o controle da legalidade dos próprios atos. Trata-se,
pois, de a AP poder corrigir as próprias condutas e atuações a fim de verificar sua
conformidade com a lei e determinar seu refazimento, respeitados os direitos adquiridos
e indenizados os prejudicados, se for o caso – nos termos da Súmula n. 473 (1969) do
STF, a autotutela constitui-se no fato de que “a AP pode declarar a nulidade de seus
próprios atos, quando eivados de vícios que tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo
de conveniência e oportunidade” (Súmula n. 473, 1969).
Postos os domínios e as definições de cada um dos princípios norteadores da
ação e do controle do Estado, mostra-se, pois, salutar ratificar que o rigor no respeito a
tais preceitos, em conjunto, tanto àqueles asseverados pela CF (1988) e como aos
demais enfatizados pelo Direito Administrativo, se evidencia imprescindível para o

estabelecimento do Estado de Direito, garantindo-lhe a capacidade de cumprir o papel
intrínseco de provedor público (de bens e serviços públicos) eficiente, eficaz e efetivo
ao cidadão-consumidor. Ainda, reforçar que os princípios se constituem nos
sustentáculos para os SCI, assim como também estes consistem pilares para aqueles –
uma relação estreita e recíproca entre os princípios e o SCI, garantidora de nível de
governança, da compliance e accountability da AP.
2.1.4 Administração pública & gestão de obras públicas no Brasil

Para Kenny (2016), a Teoria da Excelência de Grunig tinha dominado a
academia de relações públicas nos últimos 30 anos. Nessa época, a abordagem de gestão
estratégica anglo-americana para a gestão da comunicação foi testada contra as
perspectivas emergentes proporcionadas pela mudança tecnológica, a globalização e o
surgimento de abordagens teóricas pós-coloniais e críticas. No entanto, esta revisão da
literatura recente, obtida em artigos publicados em periódicos entre 2005 e 2016, sugere
que as relações públicas são atividades muito complexas e fluidas para serem resumidas
em uma única abordagem e suportam um alargamento das bases da teoria das relações
públicas.
Schutte, Barkhuizen (2016) defendem que os líderes desempenham um papel
importante na operação estratégica de qualquer organização, o que requer indivíduos
qualificados e competentes que podem agregar valor a um ambiente de trabalho
dinâmico e em mudança. O principal objetivo desta pesquisa foi desenvolver e testar
experimentalmente uma medida de competência de liderança estratégica para líderes do
setor público na África do Sul. Seguiu-se uma abordagem de pesquisa quantitativa,
utilizando as etapas do processo de desenvolvimento da escala de DeVellis. A Medida
de Competência de Liderança Estratégica foi desenvolvida e pilotada entre líderes
estratégicos em cinco instituições do setor público. A análise fatorial exploratória
resultou em três dimensões de competência distinguíveis para os líderes estratégicos:
Afetiva (com os fatores de internalização, influência e conscientização); Cognitiva (com
os fatores de Business Intelligence Estratégico, Prudência e Aplicação); e Psicomotora
(resposta aberta complexa, Modus e resposta guiada). Todos os fatores mostraram
excelente confiabilidade. Este estudo contribuiu para uma nova mensuração das
competências de liderança estratégica. A medida pode ser aplicada para avaliar a
competência atual dos líderes do setor público e pode ser usada para determinar ações
corretivas quando necessário.

Bontempo, Moscardini e Salles (2015) apresentam uma análise comparativa do
Plano de Desenvolvimento Institucional (IDP) do Instituto Federal de Educação de
Minas Gerais (IFSULDEMINAS) com as metodologias de Planejamento Estratégico.
Através de uma revisão histórica da educação técnica no país, desde a criação das
escolas de aprendizes até a formação das escolas de educação federal, examinaram o
papel desempenhado pelos deslocados nesta instituição e se o IDP pode ser visto como
um planejamento estratégico metodológico. O estudo de caso incluiu entrevistas com
gerentes atuais do IFSULDEMINAS e análise de documentos organizacionais, o qual
foi possível concluir que a metodologia PDI ainda exige melhorias, embora essas duas
metodologias (PDI e Planejamento Estratégico) são semelhantes em seu processo de
desenvolvimento.
Para Bryson, Crosby e Bloomberg (2014), um novo movimento de
administração pública está emergindo para ir além da administração pública tradicional
e da Nova Gestão Pública, que é uma resposta aos desafios de um mundo em rede,
multissetorial, não totalmente responsável, e às deficiências de abordagens anteriores da
administração pública. O porquê e o que está acontecendo reside na contínua evolução
do pensamento e da prática da administração pública. Assim, como a Nova
Administração Pública suplantou a administração pública tradicional nas décadas de
1980 e 1990 com a visão dominante, está em andamento um novo movimento que
provavelmente o eclipsará. Nesse sentido, a abordagem emergente ressalta e traz à tona
questões relacionadas ao valor de eras anteriores que estavam sempre presentes, mas
não dominantes. É uma atenção renovada a um conjunto mais amplo de valores,
especialmente aos valores associados à democracia, o que torna óbvio por que as
questões relacionadas com a criação de valor público, os valores públicos em geral e a
esfera pública tornaram-se proeminentes. Os autores destacam as questões relacionadas
com o valor na nova abordagem e propõe uma agenda para o futuro. Primeiro,
descrevem o que acreditam ser os principais contornos da abordagem emergente. Em
seguida, esclarecem o significado de valor, valor público, valores públicos e esfera
pública; discutem como eles são operacionalizados; e resumem desafios importantes
para os conceitos. Depois, discutem como o valor público e os valores públicos são
usados na prática. Finalmente, apresentam uma agenda de pesquisa e ação a ser
perseguida se a nova abordagem for cumprir sua promessa.
Segundo Půček e Špaček (2014), elementos associados às abordagens modernas
para a gestão pública têm vindo a ganhar terreno em várias formas na administração

pública tcheca, especialmente na última década. Refletem as prioridades da reforma da
administração pública e as melhores oportunidades de co-financiar a implementação de
novos instrumentos de gestão a partir de fundos europeus. Este artigo resume a
experiência de gestão estratégica, com base na análise de fontes secundárias e na
experiência de um dos autores que trabalhou como gestor em várias instituições da
administração pública / setor público. Na parte prática, o artigo enfoca o potencial e os
limites da implementação do Balanced Scorecard, utilizando a experiência prática
juntamente com a implementação deste instrumento ao nível da cidade e do ministério.
Andrews (2012) examinou a relação entre práticas de AP e as percepções dos
cidadãos sobre a eficiência, responsividade, equidade e eficácia dos serviços em
governos ingleses locais. Os resultados indicam que as percepções dos cidadãos são que
as relações público-privadas impactam negativamente no desempenho do serviço
público local. Já uma orientação estratégica da AP apresentou uma associação positiva
com tal desempenho. Também se observou que uma AP voltada para melhoria e gestão
do desempenho dos serviços também pode influenciar positivamente a percepção dos
cidadãos sobre a qualidade dos serviços públicos locais. Igualmente, a condição
socioeconômica enfrentada pelos governos locais influencia na qualidade da AP e dos
serviços por ela prestados.
Osborne, Radnor e Nasi (2012) defendem que a teoria da gestão pública não
apresenta aplicabilidade plena, uma vez que focaliza processos intraorganizacionais
numa época em que a prestação de serviços públicos é interorganizacional e se baseia na
teoria gerencial que vem da experiência do setor manufatureiro e que ignora a realidade
dos serviços públicos como "Serviços". O artigo defende subsequentemente uma
abordagem de "serviço público dominante". Isso não só reflete com mais precisão a
realidade da gestão pública contemporânea, mas também se baseia em um corpo de
teoria do serviço dominante que é mais relevante para a gestão pública do que o foco de
fabricação anterior. Essa abordagem contribui de forma inovadora para a teoria da
gestão pública na era da Nova Governança Pública. Por fim, o artigo conclui explorando
as implicações dessa abordagem em quatro domínios de gestão pública, e estabelecendo
uma agenda de pesquisa para uma teoria dominante de serviço público para o futuro.
Estudos de Cavalheiro e Flores (2007) evidenciam que, para garantir a sua
efetividade e eficácia, o SCI precisa estar incorporado e absorvido pela cultura
organizacional, haja vista que os processos e operações dentro das repartições públicas
são influenciados pelas ações, comportamentos, hábitos dos colaboradores, bem como

por crenças e valores que estes projetam sobre as regras. Não obstante, os órgãos
públicos devam apresentar uma cultura organizacional facilmente identificável,
adequada, moderna e transparente, em que pese o fato de não haver uma uniformidade
de desempenho na AP. Dessa forma, pois, os autores encerram que o exercício do
controle de modo geral, seja interno ou externo, deve ser orientado por três fatores: (1) a
direção, já que a cultura define os rumos para onde vai a organização, à medida que dá
estímulos aos indivíduos de modo a fazerem as entregas desejadas e planejadas; (2) a
intensidade, que diz respeito à força ou pressão imposta pela cultura sobre os
colaboradores em relação à direção pré-estabelecida; e (3) a profundidade, que trata de
em que nível a cultura está sendo difundida, percebida, absorvida e compartilhada entre
as pessoas. A análise dos autores suporta a proposta de COSO, segundo Simmons
(1997): o que para COSO são procedimentos de controle e monitoramento, para esses
estudiosos trata-se de objetivos específicos de controle, os quais devem ser
desenvolvidos para cada atividade em particular da organização, porém adequados,
abrangentes, plausíveis e conectados aos objetivos gerais da organização, a saber: (1)
salvaguarda dos ativos; (2) confiabilidade dos registros financeiros; (3) eficiência e a
eficácia nos processos e operações por meio de práticas gerenciais otimizadas; (4)
aderência às políticas; (5) aderência ao instituto legal, às normas jurídicas (compliance);
(6) mensuração dos indicadores de desempenho, em nível de processos, missão e
financeiro.
Tendo isso vista, Davis e Blaschek (2005), em seu trabalho de investigação das
deficiências dos SCI no setor público brasileiro, se propuseram a avaliar se as falhas
identificadas se deram ou se dão em virtude do aumento e aprofundamento da
complexidade dos ambientes econômico e organizacional e da velocidade com que se
modificam por conta rapidez com que as informações são produzidas. Os autores
constataram que a reforma administrativa iniciada em 1998 no País, por meio da EC n.
19 (1998) que incorporou à Constituição Federal os princípios da economicidade,
eficiência, eficácia e qualidade na prestação de serviços públicos, proporcionou um
deslocamento do eixo do controle de procedimentos para o de controle de resultados, ou
seja, os meios e processos são deixados em segundo plano enquanto o foco gerencial se
volta para os fins, o atingimento de metas. Assim, o processo de gestão passa assumir
formas mais flexíveis, conferindo maior autonomia ao administrador público na
consecução de suas atividades, tanto em aspectos materiais como financeiros e de
pessoal.

Em sua investigação sobre AP, Albêlo (2007) aponta que as crescentes
necessidades da sociedade exigem a implantação de programas e projetos
socioeconômicos, aliadas à baixa expansão das fontes financiadoras e ao esgotamento
da capacidade contributiva impõe à AP a urgência de se implantar métodos gerenciais
capazes de fiscalizar e controlar o emprego dos recursos disponíveis, com o objetivo de
assegurar a efetividade da prestação de serviços e o atendimento aos anseios da
sociedade. O autor demonstra a relevância da institucionalização do SCI nas
administrações municipais, a qual se dá por meio de determinação legal, já que os
gestores públicos estão sujeitos e vinculados ao cumprimento dos ditames
constitucionais e infraconstitucionais acerca da matéria de controles. Pereira (2008)
sustenta essa abordagem ao concluir que, num cenário de crise econômica, a
organização que se vale de processos de decisão adequados, amparados por uma
estrutura de qualidade de controles internos, é capaz de garantir um diferencial e uma
vantagem nàquelas que não possuem um processo decisório organizado e eficaz.
As recentes publicações do Banco Mundial (2011, 2015) e do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento [PNUD] (2011, 2015) evidenciam que esses
males podem possuir raízes implacavelmente mais profundas no âmbito social. Em
2011, segundo dados do Banco Mundial (2011), o Brasil se tornaria a 6ª maior
economia do mundo, ultrapassando a França e ficando atrás somente dos Estados
Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido. No entanto, nesse mesmo ano, em
matéria de desenvolvimento humano, o Brasil ocuparia 84ª posição mundial, de acordo
com o PNUD (2011). Quatro anos depois, em 2015, o PIB do Brasil caiu para 9ª
posição mundial, de acordo com o Banco Mundial (2015) e o IDH para 75ª colocação,
conforme o PNUD (2015). Diante dos dados, pode-se constatar que ocorreu uma
melhora relativa no bem estar social no Brasil, o que pode ser explicado pelas políticas
de transferências realizadas no país nos últimos anos ou até mesmo pela queda no
ranking de outros Estados. Por outro lado, verifica-se um retrocesso da economia
brasileira, sendo ultrapassada pela Índia e Itália, o que é explicado pela crise econômica
pela qual o país vem atravessando, iniciada em meados de 2014 e asseverada nos anos
de 2015 e 2016. Mesmo diante dessa dinâmica registrada no campo do crescimento e
desenvolvimento econômicos, fica evidente a realidade dual brasileira: o país figura
entre as dez maiores economias do planeta no que diz respeito ao tamanho do PIB e
apresenta nível de bem estar social semelhante de países subdesenvolvidos. Como
equacionar estas contas?

A fim de responder a essa questão, Barros, Henriques e Mendonça (2001),
Hoffmann (2001), Ferreira, Leite, Litchfield, Ulyssea (2006); Barros et al (2007)
apontam que, que em peso de tamanha riqueza (9º maior PIB), historicamente, o Brasil
mostrou-se ser o dono de um quadro social crítico, caracterizado pelas desigualdades
sociais, pela má alocação da renda, pelo alto índice de pobreza, pela baixa qualidade da
educação, saúde e segurança públicas, pelas distorções de mercado, pela falta de
prioridade das políticas governamentais. Alia-se a isso, conforme já supracitado, o
ambiente de incertezas que tenta se emplacar no domínio político e econômico
procurando propagar uma atmosfera de eminentes riscos e queda da credibilidade
institucional, consoante Acioli (2014) e Lamachia (2016). Diversos autores como
Pinheiro (2014), Santos, Silva e Barbieri (2015) retratam esta dualidade social brasileira
como sendo o resultado do Custo-Brasil, que se revela mormente por meio da ausência
de priorização de investimentos na infraestrutura urbana do país (no sentido mais
amplo) e precarização ou falta de manutenção dos equipamentos públicos já existentes.
Pinheiro (2014) concluiu que o Custo Brasil se mostrou crescente nas últimas décadas
por diversos motivos, dentre eles destacam-se o crescimento da economia brasileira na
década de 90, marcado pela maior intensidade da integração internacional fundada em
“reformas liberalizantes”, o crescimento urbano do país, a expansão da formalização do
mercado de trabalho, a explosão da oferta de crédito na primeira década dos anos 20 que
fomentou o volume e a velocidade das transações econômicas. Além disso, o forte
aumento da carga tributária, tanto pela maior proporção em relação ao PIB, como pelo
aumento da complexidade do sistema e legislação tributária, o estabelecimento de
agências reguladoras nos setores de infraestrutura que se traduz no excesso de
regulamentação econômica, a adoção de uma legislação mais rigorosa em defesa da
concorrência, a nova lei do consumidor e a pungente regulação ambiental. Diante disso,
o autor deixa claro que o Custo Brasil se refere às deficiências ou insuficiências
identificadas nesse suntuoso ambiente de negócios.
Este tema ganha ainda mais relevância e notoriedade porque, mesmo diante de
tamanha insuficiência, a AP é responsável por grande parte dos investimentos realizados
no setor da construção civil do país, de acordo com as pesquisas anuais da indústria da
construção civil, realizadas pelo IBGE, nos anos de 2009 a 2014, conforme a Tabela 5.
Em 2009, as obras executadas pela AP representaram 44,1% de todas as obras
realizadas no território nacional, perfazendo a monta de R$ 85,5 bilhões. Durante o
período dos 5 anos subsequentes, observa-se uma queda de dez pontos percentuais na

participação das obras públicas no total de construções executados no país, atingindo
34,5%, em 2014, o que se justifica pela expansão da atividade pela iniciativa privada no
setor. Porém, o volume financeiro de investimentos públicos no mesmo período
mostrou-se substancial e crescente em termos absolutos, na ordem de 50,0%,
alcançando o total de R$ 128,2 bilhões.
Tabela 5:Participação e volume financeiro das obras públicas no setor da construção civil de 2009 a
2014, segundo IBGE.
Número de
Construções Participação das obras públicas
Ano empresas ativas* para entidades
do total de construções
(milhares)
públicas
executadas no país.
64
85.490
44,1%
2009
79
106.976
42,8%
2010
93
104.902
38,3%
2011
106
114.083
35,0%
2012
111
116.840
33,7%
2013
119
128.225
34,5%
2014
Fonte: Elaboração própria com base em IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria,
Pesquisa Anual da Indústria da Construção 2008-2009.
* Dados gerais da indústria da construção – Brasil

Isso é chancelado por Ribeiro (2012) que analisou, em seu trabalho titulado “A
lenta evolução da gestão de obras públicas no Brasil”, dois relatórios publicados no
âmbito do governo federal: o primeiro, “O Retrato do Desperdício no Brasil”,
elaborado pela Comissão Temporária do Senado Federal em 1995 com objetivo de
inventariar as obras inacabadas custeadas com recursos federais e cujo resultado
sinalizou a existência 2.214 construções incompletas com gastos estimados em mais de
R$ 15 bilhões no país. O segundo é o relatório de auditoria realizado, em 2011, pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e divulgado pela
Controladoria-Geral da União (CGU) que revelou a ocorrência de prejuízos ao erário da
ordem de R$ 312 milhões na contratação e execução de obras sob a responsabilidade
dessa autarquia. O autor buscou conhecer e tentar compreender o que aconteceu na
gestão de obras públicas nos últimos anos no Brasil, especificamente entre 1995 e 2011,
e o que foi feito para afastar as causas das irregularidades. E com isso, tentou responder
“o que aconteceu em termos de melhoria de gestão de obras públicas nos dezesseis anos
que separam o relatório da Comissão Temporária do Senado e o da CGU?” (Ribeiro,
2012, p. 83). E concluiu, pois, mesmo que o governo apresentasse, nas instâncias dos
poderes Legislativo e Executivo, uma adequada definição de prioridades das políticas
públicas, os relatórios sugerem deficiências crônicas da AP, muitas vezes, relacionadas

“à indisponibilidade de recursos humanos, materiais e tecnológicos imprescindíveis aos
órgãos responsáveis pela execução dos empreendimentos” (Ribeiro, 2012, p. 83).
[...] espanto e indignação. Espanto pela magnitude do desperdício e indignação pela
indiferença e irresponsabilidade com que esse problema vem sendo tratado ao longo do
tempo pelas autoridades públicas, principalmente pela não alocação dos recursos
orçamentários necessários à sua conclusão, enquanto outras obras são iniciadas.
Revolta-nos, igualmente, verificar que ainda perdura a chamada “cultura política
brasileira”, caracterizada pela busca do proveito pessoal em detrimento do interesse
público, que resvala para o nepotismo, o empreguismo, o proselitismo, a ineficiência,
quando não para a corrupção pura e simples, representada pelo pagamento de
comissões, o que leva necessariamente ao superfaturamento das obras. (Senado Federal,
1995, apud Ribeiro, 2012, p. 84).

Consoante Menucci (1989), Lima e Jorge (2000), Oliveira e Melhado (2002) e
Di Pietro (2012), os estudiosos Santos, Giandon et al. (2002) desenvolveram um
trabalho intitulado “Crítica ao processo de contratação de obras públicas no Brasil”
em que defenderam ser um ponto crítico a adoção da licitação como precedente e
padrão indispensável para a contratação de obras no Brasil, uma vez que se encontra
fundado num aparato legal rígido, austero, que inviabiliza a promoção de atividades de
melhoria contínua das elaborações de projeto – e da produção neste setor – para
empreendimentos públicos. Assim, revela-se a necessidade de melhoria do atual
processo licitatório, haja vista a ineficácia do modelo atual da AP brasileira de
promover aprimoramentos de forma continuada e de preconizar a busca pela eficiência
na aplicação e alocação dos recursos públicos.
Eu comecei a achar que a Lei n. 8.666/93 deveria ser alterada assim que ela foi promulgada.
Ela é excessivamente formalista. Naquela época se falava muito na moralidade das licitações
(...). Hoje ficou mais do que provado que o formalismo da lei não contribuiu em nada para
acabar com a corrupção. Uma licitação pode ser formalmente tida como perfeita, só que não
se sabe quais as trocas, as coisas que ‘são feitas por trás’. Talvez seja a própria Lei n.
8.666/93 que leve as autoridades a procurarem ‘caminhos paralelos’. São muitas exigências.
Não há liberdade alguma. Além disso, a atual Lei de Licitações não fixa apenas normas
gerais, conforme previsto na Constituição, ela extrapola muito, deixando pouca ou nenhuma
liberdade para os Estados e Municípios legislarem. (Di Pietro, 2012, p. 24)

Diante disso, os autores mostraram, por meio de um estudo de caso de uma
empresa pública executora de obras, que existem outros modelos de contratações
públicas mais eficazes e eficientes que o brasileiro, tal como é a metodologia Iniciativa
de Financiamento Privado (PFI, do inglês Private Finance Initiative), utilizada pelo
governo inglês para contratação de materiais e serviços e que se fundamenta por
estimular a iniciativa privada a apresentar propostas ao setor público que ajudem a
identificar as barreiras para a realização de seus projetos. Dessa forma, os autores

apontam que essa modelagem preconiza uma proximidade de atuação das esferas
pública e privada, numa espécie de parceria que impõe a inversão de papéis: o governo
se mostra como sendo o cliente enquanto o terceiro assume os riscos do
empreendimento. No caso dos serviços de obras públicas, a(s) empresa(s) parceira(s) se
incumbe(m) de julgar a viabilidade técnica, econômica e operacional do projeto, avalia
os fatores mercadológicos e as possíveis externalidades, como impactos ao meio
ambiente e à economia local. Além disso, em geral, os termos contratuais dessa
modalidade de contratação velam pela operação e manutenção do empreendimento e, ao
término da vigência do contrato, o bem (público) é transferido ao domínio do governo.
Trata-se, pois, de dar ênfase ao planejamento construtivo com a premissa de promover a
parceria entre todos envolvidos (stakeholders) no desenvolvimento das diversas etapas
do empreendimento, ou seja, o cliente (o governo), construtor, fornecedor, os projetistas
mostram-se como parceiros desde a concepção até a implantação e manutenção da obra
pública – e não meros prestadores de serviços.
Como se pode constatar, a área de obras públicas sempre se destacou no grupo
de investimentos realizados no âmbito da AP, confirma Altounian (2014), quer pela sua
materialidade, quer pela importância social da conclusão do empreendimento para a
comunidade. Contudo o autor chancela que não é rara a constatação de indícios e
evidências do cometimento de irregularidades na gestão de recursos canalizados para
essa área, como superfaturamento, direcionamento, demora na conclusão ou, até
mesmo, abandono dos empreendimentos. Essas ideias são suportadas por Oliveira e
Melhado (2002), Cavalheiro e Flores (2007), pelas análises dos relatórios do Senado
Federal e da CGU realizada por Ribeiro (2012), por Pinheiro (2014) e Santos (2014).
Santos (2014) demonstra que o aprimoramento dos gastos do governo com obras
públicas é indispensável a uma condicionante para elevar a quantidade de
empreendimentos que se destinam ao entendimento das necessidades da população, haja
vista que são encontradiços os “problemas como atraso na conclusão, acréscimo de
valor, redução da qualidade, ressarcimentos por desequilíbrio financeiro, e
consequentemente a redução do volume de obras entregues à população” (Santos, 2014,
p.4). Nota-se, assim, na visão de Ribeiro (2012), a necessidade da AP de se voltar para a
busca do desenvolvimento e do aprimoramento contínuo dos sistemas de controle a fim
de evitar as recorrentes paralisações e adiamentos na conclusão de empreendimentos,
haja vista que os prejuízos delas decorrentes, muitas vezes, podem superar aqueles
previstos com o prosseguimento da consecução das obras e dos contratos, uma vez que

tais interrupções e atrasos das obras públicas impõem à sociedade várias formas de
penalidades, tais como o impedimento da geração de capital de infraestrutura nacional
(por exemplo, construção de portos, rodovias, aeroportos), perdas de produtos oriundos
de intempéries ou depredações, e a consequente elevação do custo final das obras em
virtude da dilação do prazo de execução, necessidade de novas mobilizações e
desmobilizações, bem como dos encargos financeiros imprevistos.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
No capítulo anterior, foram vistos aspectos relativos à estratégia, controle e
governança na administração pública, a administração pública sob seus aspectos
conceituais, históricos, característicos, os aspectos fundamentais do sistema de controle
e sua ocorrência, o controle externo na administração pública brasileira, o sistema de
controle interno em tal administração, governança pública e accountability, os estudos
contemporâneos sobre sistema de controle interno & gestão de obras públicas, os
desafios do sistema controle interno na administração pública brasileira e os da gestão
de obras públicas, enquanto neste são definidos os métodos científicos escolhidos para
desenvolver e investigar o problema em tela.
A pesquisa científica é definida por Gil (2007, p. 17) como sendo o
“procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos
problemas que são propostos (...), desenvolve-se por um processo constituído de várias
fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados”.
Gerhardt e Silveira (2009) explicitam que o termo ‘método’ origina-se do grego
methodos ou met’hodos, cujo significado literal é organização ou ‘caminho para chegar
a um fim’, ou seja, a trilha em direção a um objetivo. Dessa maneira, os métodos
científicos se revelam como sendo mecanismos ou estratégias para se construir o
conhecimento técnico, científico, o que é confirmado por Asensi-Artiga e Parra-Pujante
(2002) ao apontarem que o método científico e a capacidade de reflexão individual
como precursores da busca pela verdade e pela modelagem, cujo fim é a expansão do
saber científico.
Gerhardt e Silveira (2009), ainda, ao apresentarem que a terminologia
‘logos’ se traduz como ‘estudo sistemático’, pesquisa, investigação, deixam claro que a
metodologia, por sua vez, compreende o conjunto de prescrições e procedimentos
fixados para o desenvolvimento de um arranjo de conhecimentos precisos e
metodicamente ordenados, que se materializam na própria pesquisa científica.
Adicionalmente, Campos, Cunha e Barbosa Beto (2015) entendem que não basta fazer,
é necessário descrever o que foi, porque foi e como foi realizado, acentuando como os
resultados alcançados com a pesquisa se aplicam à sociedade. Já Silva et al. (2015)

reforçam que para haver cientificidade nas ciências sociais aplicadas é necessário seguir
um método científico e divulgá-lo.
3.1 Delineamento e perspectiva da pesquisa

A pesquisa descrita nesta dissertação consiste em um estudo de caso de
abordagem descritiva qualitativa, quantitativa e aplicada. No tocante ao tratamento
qualitativo e quantitativo, Minayo e Sanches (1993), George e Bennett (2005) defendem
que o emprego de apenas um tipo de abordagem pode ser pouco dependendo do que se
propõe a investigar ou que cada método isoladamente pode mostrar-se insuficiente para
compreender e abranger a dimensão da realidade humana observada. Para Minayo e
Sanches (1993), o método adequado é aquele que, além de permitir uma constituição
correta dos dados e de mostrar-se apropriado ao objeto da investigação, ampara a
reflexão sobre os diversos aspectos teóricos, evidenciando-se ser um método
operacionalmente exequível.
Esta

pesquisa,

pois,

revela-se

qualitativa

porque

procurou

entender

detalhadamente os procedimentos de aditamentos dos contratos de obras públicas do
município de BH, os respectivos fatores causadores das repactuações sob a premissa de
que são oriundos de deficiências apresentadas no projeto básico da licitação e/ou de
falhas no levantamento dos quantitativos dos serviços a serem contratados, em
consonância aos diversos autores como Assaf e Al-Hejji; Lo, Fung e Tung (2006),
Sambasivan e Soon (2007); Santos, Starling e Andery (2014) e Santos (2014). Como é
apontado por Diehl (2004), o caminho qualitativo é aquele que se propõe a descrever
determinado problema e a sua complexidade, objetivando compreender e ordenar
processos dinâmicos vivenciados. A partir de então, abre-se a possibilidade de
contribuições, de se instaurar um processo de mudanças e aprimoramentos dos
mecanismos estudados. Em que pesem as críticas feitas à pesquisa qualitativa, conforme
apontado por Minayo (2001), por conta do seu empirismo, pela subjetividade e pelo
envolvimento emocional do pesquisador, comumente os métodos qualitativos são
empregados, na visão de Mucchielli (1991), como um arquétipo diferenciado da
abordagem empírica, designados especificamente para o tratamento dos ‘fenômenos
humanos’, que se distanciam dos aspectos empíricos tradicionais, como a medição e o
controle. Por isso, o autor recomenda a técnica qualitativa para os estudos das ciências
sociais aplicadas – em específico, neste caso, ao estudo de modelos e mecanismos de
gestão e controle –, haja vista seu potencial investigatório, de explicitação e análise dos

fatos (aparentes ou velados). Rey (1999) ratifica que o método qualitativo oportuniza a
evidência do ‘caráter oculto’ dos eventos, já que a ‘qualidade’ destes não se revelam de
forma imediata à experimentação e tampouco se constroem via indução. Trata-se,
portanto, da trilha a ser percorrida para se esquadrinhar as peculiaridades e
complexidades constitutivas dos processos. Ainda, em contraposição às investigações
quantitativas, que se norteiam pela predição, definição causal, generalização dos
resultados, Golafshani (2003) corrobora que a técnica qualitativa prima pela
compreensão e extrapolação de situações semelhantes, o que vai ao encontro da defesa
Hammer (1992) diz que a realidade se torna acessível quando pormenorizada. Sendo
assim, diz o autor que, consequentemente, na intenção de desvendar as vulnerabilidades
do objeto de estudo, o procedimento qualitativo propicia que a realidade seja
escancarada como de fato é, em vez de reproduzi-la.
Por outro lado esta pesquisa se vale do método quantitativo, porque (a) buscou
verificar, por meio da análise dos termos aditivos contratuais, quais os tipos obras
públicas (de infraestrutura ou de edificações) do município de BH receberam mais
aditivos de prazo e (b) se existem serviços específicos que representem deficiências
modais na elaboração dos projetos básicos das licitações de obras públicas do município
de BH e com que frequência elas ocorrem; (c) por oferecer esforços para mensurar a
manutenção ou não do equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado após a
celebração de aditamentos ao contrato, por meio da conciliação de dois métodos
apresentados pelo TCU (2011b): o método do desconto e método da comparação com a
segunda licitante melhor classificada.
A despeito dessas diferenças quanti-quali, Munck, Galleli e Bansi(2013)
ponderam que tanto estudos quantitativos, quanto qualitativos, independentemente da
argumentação que se faça a respeito da validade de uma pesquisa, procuram demonstrar
que seus estudos são críveis, confiáveis e válidos, que a pesquisa é apropriada se as
evidências fornecem o apoio necessário às suas conclusões. Além disso, autores como
Jick (1979) corroboram a ideia de ambas abordagens são indispensáveis e que, mesmo
sendo tão diferentes quanto à forma e a ênfase, os métodos qualitativos e quantitativos
não se contradizem e tampouco se excluem e, portanto, sempre que possível –
comprovada a compatibilidade com o planejamento e objeto da investigação – devem
ser empregadas como complementares no propósito de desvendar, de forma mais
completa possível, as complexidades inerentes a um determinado fenômeno ou
realidade social.

Quanto ao estudo de caso, Yin (2006) defende que, apesar de o método ser
criticado pela sua significativa vulnerabilidade em relação às imparcialidades ou
intervenções espúrias do pesquisador – que, por sua vez, está sujeito a se valer do
método para demonstrar situações preestabelecidas, conforme apontam Martins e
Theóphilo (2009) –, é a estratégia precipuamente recomendada ao exame de eventos da
atualidade, mas válido para as ocasiões sobre as quais não se tem domínio ou em que
não há condições de se manipular comportamentos relevantes. Esse método, ainda,
lança mão de diferentes instrumentos de pesquisas históricas e se encontra integrado à
observação direta dos fatos de objetos da análise e às entrevistas dos agentes neles
envolvidos. Além disso, é alvitrado pela capacidade que possui de suportar uma extensa
diversidade “de evidências (documentos, artefatos, entrevistas e observações), e pela
possibilidade de utilizar mais de uma estratégia em qualquer estudo dado” (Campos,
Cunha & Barbosa Beto, 2015, p. 64). Adicionalmente, Miguel (2007) apresenta uma
proposta de conteúdo e sequência para a condução de um estudo de caso na Figura 2.
Figura 2: Condução do Estudo de Caso
DEFINIR UMA
ESTRUTURA
CONCEITUALTEÓRICA

Mapear a literatura
Delinear as proposições
Delimitar as fronteiras e
grau de evolução

Selecionar a(s) unidade(s)
de análise e contatos
PLANEJAR
O(S)
CASO(S)

Escolher os meios para
coleta e análise dos dados

ANALISAR
OS
DADOS

Desenvolver o protocolo
para coleta dos dados
Definir meios de controle da
pesquisa

CONDUZIR
TESTE
PILOTO

COLETAR
OS
DADOS

Testar procedimentos de
aplicação
Verificar qualidade dos
dados
Fazer ajustes necessários

Contatar os casos
Registrar os dados
Limitar os efeitos do
pesquisador

Produzir narrativa
Reduzir os dados
Construir painel
Identificar causalidade

GERAR
RELATÓRIO

Desenhar implicações
teóricas
Prover estrutura para
replicação

Fonte: Miguel(2007)

Pode-se depreender da Figura 2 que a estruturação do método de investigação
em questão respalda-se no mapeamento do estudo da arte, na definição clara dos
objetivos, das fronteiras do estudo, do(s) caso(s), da propositura e do cumprimento do
protocolo, da estratégia de coleta e análise dos dados, da tratativa das denotações
científicas e da avalição da própria capacidade de se reverberar. Portanto, o estudo de
caso é um caminho de construção do saber de natureza empírica, o qual oferece uma

análise aprofundada de um ou mais objetos (casos) a fim de garantir o amplo e
detalhado conhecimento (Berto; Nakano, 2000; Gil; Miguel, 2007). Objetiva, dessa
maneira, conforme aponta Mattar (1996), o aprofundamento do conhecimento acerca de
um problema não o bastante definido, bem como refinar compreensão e proporcionar
suposições e indagações ou ampliar a teoria.
Quanto à finalidade ou objetivo investigatório, sob o prisma da taxonomia
apresentada por Vergara (2006), escolheu-se o método descritivo e exploratório para a
presente pesquisa. O primeiro porque se buscou identificar os modelos de AP, bem
como a apresentação da maneira como se deu a evolução desses padrões de AP ao longo
do tempo e descrever percepções e conceitos acerca do CI, objeto de estudo, aplicado à
AP. Segundo Hymann (1967), a pesquisa é também descritiva quando se objetiva
descrever a existência de um fenômeno e a maneira pela qual este se manifesta. Para o
autor, uma vez descritiva, a investigação pode mostrar-se também sugestiva de ser
experimental, uma vez que se propõe à interpretação e avaliação de fatores específicos
ou meramente dos resultados fenomenológicos produzidos. Na visão de Triviños
(1987), a pesquisa descritiva impõe ao investigador a necessidade de possuir um
conjunto substancial de informações sobre o objeto do estudo, e se materializa
facilmente por meio dos estudos de caso, análise documental, entre outras formas
ferramentas de coletas de dados. Contudo, o autor aponta que esta técnica metodológica
apresenta alguns pontos críticos, com destaque de que, muitas vezes, não é passível de
verificação observacional, se realizada a descrição exata dos fatos e/ou fenômenos.
Esta pesquisa é também exploratória (quanto aos fins), porque a investigação é
realizada, segundo postulam Collis e Hussey (2005), sobre uma lacuna existente na
literatura, a saber, a ausência de propositura – no campo do conhecimento científico –
de técnicas e instrumentos de SCI para AP, baseada na criação de indicadores gerenciais
de eficiência e eficácia para obras públicas e de serviços de engenharia, por meio da
análise proposta dos prazos de vigência e aditivos contratuais do município de BH.
Assim, vislumbra-se tentar promover a identificação das áreas críticas (de definição do
edital de licitação, de elaboração de projeto ou de execução de obras), além de viabilizar
a discussão sobre a sua abrangência ou se sua aplicabilidade pode ser expandida ou
generalizada no Brasil como um todo.
Além do mais, quanto à natureza, esta pesquisa mostrou-se como sendo
aplicada, porque, dentre a proposições apresentadas, consoante a Collis, Hussey (2005),
visou à mensuração da performance e de indicadores de desempenho (de eficiência e de

eficácia) para contratação, execução e acompanhamento das obras e serviços de
engenharia, bem como tentou avaliar em que medida esse modelo apreciado atende às
necessidades da Autarquia Municipal. Trata-se, portanto, de uma estratégia aplicada,
haja vista seu caráter prático, além de que se implantados os mecanismos
recomendados, representará para a SUDECAP e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH),
como um todo, um aperfeiçoamento ainda maior da SCI existente, oferecendo ao
munícipio maior eficiência, efetividade e, sobretudo, transparência dos investimentos
públicos – dessa forma, a propriedade “aplicada” se confirma, segundo os autores, à
medida que a inquirição almeja a produção de conhecimentos para o aproveitamento
prático, direcionados a solucionar problemas específicos, invólucros de verdades e
interesses locais.
3.1.1 Unidade de Análise

A unidade de análise foi escolhida com base em três critérios. O primeiro foi o
tamanho e a relevância do município – uma vez que se esperava que municípios maiores
tivessem processos de SCI mais estruturados. O segundo foi um município em que
houvesse indícios de processo de controle gestão pública estruturado. Finalmente, o
terceiro e mais importante critério foi o acesso às informações – questão considerada
por autores como Jordão e Novas (2013) e Jordão et al. (2014) central neste tipo de
estudo. Assim, tomou-se como unidade de análise a PBH – uma das capitais brasileiras
que sediaram competições dos torneios mundiais e que, para isso, muito se investiu na
construção e nas reformas dos espaços e equipamentos públicos – com ênfase na
SUDECAP – autarquia municipal à qual compete a execução das obras públicas da
capital mineira – a fim de verificar o nível de eficiência e economicidade dos contratos
de obras públicas de infraestrutura e edificações e a respectiva execução, por meio da
análise dos aditivos contratuais.
Considerou-se factível o apontamento com certa precisão das fragilidades
comumente apresentadas nos projetos básicos que compõem os editais de licitação a
partir dessa recorrência. Já as possíveis (e não prováveis) alterações do equilíbrio
contratual, desde que não seja a favor do erário, permite diagnosticar a efetividade do
sobrepreço e de provável superfaturamento. Por fim, se identificada modificação no
‘rankeamento’ do certame, fica também comprovada a desconfiguração do resultado
licitatório outrora homologado.

3.1.2 Unidades de Observação

Uma vez definido o caso a ser investigado, buscou-se estabelecer critérios para a
realização da coleta de dados. Então, o critério de seleção dos respondentes foi a
tipicidade, que se remete à capacidade informativa dos mesmos em fornecer elementos
que permitam investigar o problema de pesquisa ora analisado.
Dessa forma, foram escolhidas como unidades observacionais um Ex-Secretário,
três diretores (alta direção), três assessores, quinze gerentes (total de dezoito da direção
intermediária), um ex-presidente da comissão de licitação e doze técnicos, que
totalizaram 35 respondentes que, de forma específica, representam os agentes públicos
que vivenciam o dilema investigado, nesta pesquisa, e, de modo geral, lidam com a
realidade da contratação, execução e fiscalização das obras públicas, além de
presenciarem as mudanças advindas da implantação do Sistema de Gestão de
Empreendimentos de Engenharia (SGEE) – resultado dos investimentos em tecnologia e
em estudos técnicos iniciados em 2009, realizados pela AP direta municipal para
modernização dos processos de gestão, trata-se de um programa integrado implantado
pela SUDECAP em 19 de fevereiro de 2015, como o propósito de ampliar e criar os SCI
por meio da integração inicial das áreas de orçamento, licitação, processamento de
medições, pagamentos e de fiscalização do contrato, com o intuito de criar salvaguardas
tanto para o município como para a sociedade, como também de aprimorar as
ferramentas de planejamento e gerenciamento dos empreendimentos e do Plano de
Obras de BH – nos processos da SUDECAP, e que possuem condições para colaborar
com o entendimento sobre o aprimoramento dos mecanismos de controles que visam
proteger o erário e os interesses coletivos.
Cabe ressaltar, entretanto, que a limitação da quantidade de unidades
observacionais (como o Prefeito e outros Secretários Municipais e Diretores da
SUDECAP) se deveu à dificuldade de agenda da alta direção da PBH – que se justifica
pelo atual momento em que se encontra o município de BH de mudança de gestão, haja
vista o recente empossamento do prefeito eleito em 2016 – e pelo fato do período da
coleta de dados ter coincidido com período e férias de diversos técnicos. Por outro lado,
pode-se constatar que a escolha mais próxima ou a mais familiarizada com a
operacionalização dos fatos.

3.1.3 Coleta de dados, Operacionalização da Pesquisa e Modelo de Análise
Segundo Jordão (2009), os métodos de coleta de dados devem ser selecionados
levando-se em conta o planejamento da investigação do problema elencado a ser
cumprida pelo pesquisador. Para a proposta do estudo de caso e da intrínseca
abordagem qualitativa desta pesquisa diversos métodos poderiam ser abordados, entre
eles a aplicação de um questionário e a realização de entrevistas. E a preferência por
àquele baseou-se num plano elaborado para definição de pontos pesquisados, critérios
de escolha dos respondentes e a forma de se conduzir os depoimentos.
Seguindo os apontamentos de Vergara (2006) e Gil (2007), esta pesquisa
apresenta-se, quanto aos procedimentos ou meios de coletas de dados, sob quatro
aspectos: (i) bibliográfica, por se valer de pesquisas em obras especializadas pela SCI e
AP, instrumentos normativos e legais como fundamentação teórica, como forma de
elucidar conceitos e de angariar a compreensão sobre o tema – o levantamento de
referências teóricas que já foram examinadas e publicadas por meios escritos ou
eletrônicos, entre eles livros, artigos científicos, etc.; (ii) documental, porque lançou
mão de documentos, manuais e base de dados elaborados fornecidos pela SUDECAP e
pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) de BH acerca da
contratação, execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia de modo geral;
(iii) de campo, pela imprescindível investigação in loco a fim de propiciar a
identificação de rotinas, atividades e processos desenvolvidos para a contratação,
execução e fiscalização de obras públicas, além da coleta de dados por meio da
aplicação de entrevista semiestruturada; e (iv) estudo de caso, porque como já discutido,
constitui-se num estudo minucioso sobre a estrutura procedimental ou processual da
autarquia SUDECAP, por meio de métodos dedutivos e indutivos, a fim de propor a
implantação de mecanismos de SCI. De maneira mais enfática, autores como Andrews
(2012) sugerem que tal abordagem é suficientemente sensível para captar a
complexidade do fenômeno analisado.
A entrevista por sua vez “consiste em uma indagação direta, realizada no
mínimo entre duas pessoas, com o objetivo de conhecer a perspectiva do entrevistado
sobre um ou diversos assuntos” (Bertucci, 2008, p. 63). Segundo a autora, são três os
principais tipos de entrevistas: (i) estruturada, que os questionamentos são conduzidos
por meio de um roteiro rígido de perguntas com resposta padronizados e, neste caso,

nem o entrevistado como o entrevistador possui liberdade de atuação; (ii) a não
estruturada, em que ambas as partes, pesquisador e respondente, possuem liberdade para
pergunta e resposta, respectivamente, não havendo um padrão rígido a ser escolhido;
(iii) a semiestrutura, um misto dos outros dois tipos de entrevista, no qual o
entrevistador se vale de perguntas preconcebidas e, no entanto, possui a liberdade para
introduzir ou suprimir um ou outro questionamento conforme a conveniência. Além
disso, o respondente possui liberdade de discurso não ficando limitado a um padrão de
resposta.
Este trabalho, portanto, valeu-se da entrevista (em sentido amplo), que é
sugerida pelos autores que recomendam os métodos de estudo de caso com abordagem
qualitativa para alcançar informações proeminentes advindas do corpo técnico e
direcional da SUDECAP, SMOBI e PBH que, mais que vivenciaram, integraram os
próprios processos de contratação de obras públicas municipais por força da lei. Sendo
assim, especificamente foi adotada a entrevista semiestruturada que, segundo Haguette
(1995), se trata de um recurso de interação social em que o entrevistador visa extrair
informações do entrevistado seguindo um roteiro em tópicos que abrange o problema
investigado. Para Minayo (2007), esta técnica favorece a coleta de dados por meio das
falas individuais de um porta-voz – geralmente representante de determinados grupos –
reveladoras da existência de sistemas de valores, normas, simbologias e circunstâncias
estruturantes da unidade de análise. Complementa Triviños (1987) que esse tipo de
entrevista possibilita o informante expor as próprias experiências de forma livre e
espontânea, a partir da orientação dada pelo pesquisador. Ainda, sob a ótica de Lakatos
e Marconi (1991), o pesquisador deve preparar a entrevista haja vista a facilitar a
obtenção de respostas válidas e pertinentes, e tal preparação requer critérios e rigor,
tempo e planejamento. Diante disso, procurou-se dimensionar adequadamente cada
pergunta, com o uso de uma linguagem simples, objetiva e inteligível. Além do mais,
foi realizado um pré-teste do roteiro com um técnico Engenheiro Civil da Autarquia a
fim de certificarem-se das questões sobre eventuais ambiguidades, obscuridades,
expressões que causassem algum constrangimento, sua imprescindibilidade, como
também se demandavam reformulações.
Foram, portanto, realizadas entrevistas semiestruturadas, apoiadas num roteiro,
Apêndice A, formado pelo total de 34 questões formuladas a partir das variáveis
extraídas da literatura, apresentadas na Tabela 6 e que se referem a resultados empíricos
de estudos sobre SCI, AP e gestão de obras públicas. Além disso, tal roteiro foi dividido

em duas partes: (i) “Estrutura, processo e gestão de obras públicas” e (ii) “Estratégia,
controle e avaliação de desempenho”. A primeira peça buscou mapear a estrutura
técnica, gerencial e operacional da SUDECAP, bem como os processos de
planejamento,

contratação,

execução

e

fiscalização

de

obras

da

SUDECAP/SMOBI/PBH, suas potencialidades e deficiências. Enquanto a segunda
dedicou-se identificar as reais condições dos SCI e estratégias de governança da
SUDECAP/SMOBI/PBH, suas potencialidades e deficiências. Cabe salientar que
algumas questões de determinado rol auxiliaram a compreensão do outro, bem como
florearam as demais perguntas do mesmo agrupamento. Foram realizadas, ao todo, 35
entrevistas com duração média de 50 minutos cada, perfazendo o montante aproximado
de 30 horas de gravação.
Tabela 6: Variáveis de estudo extraídas da literatura
Variáveis

Autores / Documentos

Estrutura, processo e gestão de obras públicas
Irregularidades em obras e potenciais danos ao
erário.
Sobrepreço, Superfaturamento, Jogo de planilha.
Deficiências da fiscalização
& falhas dos órgãos de controle.

Falhas no planejamento público.
Incapacidade técnica e operacional.
Limitações de pessoal, mão de obra
desqualificada ou efetivo reduzido.
Dificuldades do órgão ou entidade para conduzir
processos licitatórios segundo as exigências do
estatuto das licitações.
Deficiências, inconsistências nos Projetos básicos
e executivos.
Disparidade nos preços médios da planilha
orçamentária.
Impunidade dos responsáveis pela elaboração de
projetos inadequados.
Ausência de ferramentas tecnológicas que
auxiliem o controle e avaliação.
Carência de infraestrutura urbana e de
equipamentos públicos.

Falta de know how das construtoras contratadas.
Atraso na entrega de obras.
Distanciamento entre as áreas de projeto e obras.
Falta de comunicação entre as áreas.
Rigidez da Lei n. 8.666 (1993),
Morosidade dos processos licitatórios

Ribeiro (2012), Altounian (2014).
Oliveira e Melhado (2002); Cavalheiro e Flores (2007); Ribeiro
(2012); TCU (2011b, 2012); Altounian (2014); Pinheiro (2014),
Santos (2015).
Ribeiro (2012); Ramos (1983); Mello (2001); Costa, Leite,
Bezerra e Gaia (2003); Ånerud (2004); Slomski (2005);
Giacomoni (2005); Albêlo (2007); Medauar, (2007); Meirelles
(2007); Di Pietro (2001, 2013) Fernandes (2008); Azuma (2008);
Lima (2011); Santos (2014); Santos (2015).
Ferraz (1997); Ribeiro (2012), Giandon, Turra e Santos (2002) e
Oliveira e Melhado (2002); Maximiano (2004); Mattos (2010);
Altounian (2014).
Ribeiro (2012); Santos, Giandon, Turra e Santos (2002); Oliveira
e Melhado (2002).
Ribeiro (2012); Santos, Giandon, Turra e Santos (2002); Oliveira
e Melhado (2002); TCU (2011b).
Ribeiro (2012); Santos, Giandon, Turra e Santos (2002); Oliveira
e Melhado (2002); TCU (2011b).
Ribeiro (2012).
Ribeiro (2012).
Ribeiro (2012).
Barros, Henriques e Mendonça (2001), Hoffmann (2001);
Ferreira, Leite, Litchfield, Ulyssea (2006); Barros et al (2007);
Montes e Reis (2011); Pinheiro (2014); Acioli (2014); Santos,
Silva e Barbieri (2015); Silva e Barbieri (2015), Lamachia
(2016).
Santos, Giandon, Turra e Santos (2002); Oliveira e Melhado
(2002).
Santos, Giandon, Turra e Santos (2002); Oliveira e Melhado
(2002); Odeh e Battaineh (2002).
R. R. Oliveira (1994), Heineck (1995); Santos, Giandon et al.
(2002);Mayr e Varvakis (2005).
Menucci (1989); Lima e Jorge (2000); Santos, Giandon et al.
(2002); Oliveira e Melhado (2002); Brasiliano e Calmon (2000);
Oliveira e Melhado (2002); Di Pietro; Giandon et al. (2002)

Preferência pela licitação do tipo menor preço em
vez da melhor técnica ou técnica e preço.
Possível existência de Traços da AP
patrimonialista, marcada pelo nepotismo,
empreguismo, elevado grau de corrupção;
Ausência de especialização profissional.
AP burocrática, processos engessamento de
(in)eficiência das operações.

(2012).
R. R. Oliveira (1994), Heineck (1995), Jorge (2000), Oliveira e
Melhado (2002); Santos, Giandon et al. (2002), Odeh e Battaineh
(2002); Mayr e Varvakis (2005).
Pereira (2001); Weber (2004); Pereira e Spink (2005);
Schwartzman (2007); Helal e Diegues (2009); Secchi (2009);
Gomes e Oliveira (2010); Albergaria (2010); Paludo (2010);
Voigt (2013).
Pereira (1998); Pereira (2001); Pereira e Spink (2005); A. N.
Pereira (2008); Secchi (2009).

Estratégia, Controle e Avaliação de Desempenho
Mecanismos de Controle externo.

SCI e gerenciamento com base em indicadores de
desempenho.
SCI e respeito aos princípios legais.

Estratégia e governança pública.

Existência do tripé da eficiência, eficácia e
efetividade.
Criação de programas de coordenação
centralizada.
Sistema de planejamento, monitoramento e
gestão da execução de obras.
SCI aplicado à AP.
Criação de um sistema informatizado para
acompanhar os cronogramas físicos e financeiros
das obras contratadas.
Criação e/ou fortalecimento de carreiras
especializadas nas áreas de AP, engenharia e
infraestrutura.
Planejar, organizar, comandar, coordenar e
controlar na Gestão de obras públicas.
Vinculação de Planejamento, metas e finalidades.
Esforços para melhoria do processo licitatório e
legislação correlata.
Modelo de contratação.
Aplicação dos mecanismos e ferramentas da
qualidade.
Processo licitatório - sistemática e características.
Ex.: técnica e/ou técnica e preço.
Dificuldades técnicas, operacionais e gerenciais
da construção civil.
Grau de adesão aos princípios constitucionais.
Existência de mecanismos de controles
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Fonte: Elaboração própria.

Para fins da análise quantitativa, procedeu-se o exame dos prazos inicial e final e
dos aditivos celebrados, nos anos de 2015 e 2016, para contratos de obras públicas de
infraestrutura e de edificações do município de BH, com o objetivo de se alcançar
quatro tipos de diagnósticos:
(1) Verificar qual tipo de obra está mais propenso ou sujeito às dilações do prazo de
vigência para uma amostra de 93 contratos.
(2) Identificar os tipos de serviços que se figuram com recorrência nos processos de
aditivos a fim de permitir inferências ou pontuar deficiências sobre a elaboração dos
projetos básicos – os quais também são contratados por licitação –, e propiciar uma
análise com mais acuidade para a contratação dos projetos, como também viabilizar a
criação de mecanismos de controle haja vista o aprimoramento das especificações
definidas no termo de referência (TR) das respectivas licitações. Para tanto, foi possível
considerar todos os termos aditivos de obras de infraestrutura e edificação registrados
no SGEE, total de 145 aditamentos, independentemente de a análise das propostas das
licitações já concluídas ter sido ou não tratadas pelo SGEE.
(3) Averiguar, para apenas 12 (da amostra de 93) contratos de obras de BH, se os
termos aditivos vêm sendo utilizados como instrumentalização da modificação do
equilíbrio econômico-financeiro pactuado originalmente. Ainda, em razão desse
objetivo investigativo, buscou identificar em que nível os SCI presentes na estrutura da
Autarquia e Secretaria municipais salvaguardam seus ativos, bem como o erário contra
a malversação de recursos oriunda do sobrepreço e superfaturamento, comumente
identificado nos aditamentos contratuais nas obras públicas do país, na visão de Oliveira
e Melhado (2002), Cavalheiro e Flores (2007), Ribeiro (2012), TCU (2011b, 2012),
Altounian (2014), Pinheiro (2014), Santos (2014).

(4) Se a alteração do equilíbrio econômico-financeiro pactuado foi capaz de modificar a
classificação das empresas habilitadas na licitação. Para tal, a base de dados do SGEE
dispunha de somente 6 contratos de obras cujos registros permitiam avaliar se esse
desequilíbrio foi o suficiente para alterar a classificação das empresas habilitadas no
certame.

Cabe esclarecer os seguintes pontos: o primeiro é que o princípio de o período
selecionado ser no ano de 2015 se deve ao fato de que, no início desse ano foi concluída
parte da implantação do sistema integrado e de controle para gestão de obras publicas, o
SGEE, cujos mecanismos de controles passaram a viabilizar a adoção de uma AP ainda
mais gerencial, em que pese ser naturalmente operacional e burocrática.
O segundo é destacar que as análises 1 e 2 complementam os estudos
desenvolvidos por diversos autores, como Brasiliano e Calmon (2000), Santos, Giandon
et al. (2002), Oliveira e Melhado (2002), Odeh e Battaineh (2002), Assaf e Al-Hejji
(2006), Lo, Fung e Tung (2006), Sambasivan e Soon (2007); Santos, Starling e Andery
(2014), Altounian (2014), Santos (2014), que se dedicaram a verificar as diversas causas
ensejadoras dos aditivos contratuais, porém não abordaram o teor dos termos aditivos e
tampouco se propuseram a identificar quais os tipos de serviços de obras de
infraestrutura e edificação são mais comuns nos aditivos e mais sujeitos às dilações de
prazo.
Em terceiro, por uma questão de limitação técnica dos softwares anteriormente
utilizados pela SUPECAP para avalição dos preços das empresas licitantes, a realização
dos exames (3) e (4) depende do fato da análise das propostas dos licitantes ter sido
elaborada por meio do SGEE, por isso trata-se de uma amostra relativamente diminuta,
de apenas 15 empreendimentos. A esse respeito, em verdade, o SGEE fornece à PBH a
funcionalidade de examinar os preços unitários das propostas apresentadas no certame,
de classificá-las quanto ao tipo menor preço, de preservar o histórico dos registros de
todas as propostas comerciais apresentadas além da vencedora e de vincular o contrato
ao orçamento, paradigma que lhe deu origem. Antes, o sistema em desuso (substituídos
pelo SGEE), possuía a capacidade de armazenamento somente da proposta vencedora,
perdendo-se o histórico das demais (o qual ficava arrolado somente nos documentos
impressos ou físicos), além de não deixar registrado também o desconto oferecido pela
empresa participante na licitação e de não conseguir vincular o contrato ao respectivo
orçamento. Sendo assim, mostra-se inviável a averiguação do equilíbrio econômicofinanceiro via sistema para os contratos que não possuem o histórico das propostas no
SGEE e vínculo como o orçamento que lhe deu origem. De outro modo, tal estudo

somente é possível por meio da análise da documentação física do processo licitatório, o
que implica inúmeras dificuldades, como o levantamento do processo de licitação do
empreendimento no acervo técnico da SUDECAP, a posterior digitação das propostas
licitantes (uma a uma) em planilha eletrônica – o que demandaria excessivamente tempo
para sua condução (haja vista a quantidade de empreendimentos, de empresas que
comumente participam do certame e o extenso universo de informações a serem
digitadas, além da possibilidade de se incorrer erros) e, por conseguinte, inviabilizaria a
pesquisa de uma amostra maior.
Quarto e último ponto, as premissas abarcadas nos exames (supracitados) da
manutenção ou não do equilíbrio econômico-financeiro após a celebração dos termos
aditivos dos contratos de obras públicas e do mantimento, ou não classificação do
certame, em vista à planilha contratual aditada foi estabelecida pelas metodologias de
controle e auditoria do TCU (2001b) sobre a investigação do sobrepreço e
superfaturamento. Na concepção desta Corte, a formalização de aditivos contratuais que
promovem acréscimos e decréscimos aos quantitativos pactuados originalmente, ou a
inclusão de serviços novos ou exclusão daqueles que se figurarem tecnicamente
inservíveis para o empreendimento pode provocar a modificação do equilíbrio
econômico-financeiro avençado no termo de contrato inicial, desfazendo uma
contratação que, a princípio, era comprovadamente vantajosa para a AP numa situação
lesiva ao erário, como é o caso do sobrepreço e superfaturamento decorrente do
chamado ‘jogo de planilha’. A profunda atenção despendida por este tribunal ao
diagnóstico de provável ocorrência do jogo de planilha nos aditamentos das obras
públicas em todo o país encontra-se fundada, não apenas nas próprias e inúmeras
decisões dessa Corte sobre a matéria, conforme demonstrado no Apêndice B, mas
também precipuamente nos dispositivos legais, como a Constituição Federal (1988), Lei
n. 8.666 (1993), as LDOs mais recentes, LRF, Lei n. 1.079 (1950) e Lei n. 8.429 (1992)
– estas duas que versam sobre os crimes de responsabilidade –, e a Lei n. 12.846 (2013),
a chamada lei anticorrupção, entre outras.
3.1.4 Metodologia de Análise dos Dados
Em conformidade às propostas apresentadas, a metodologia de análise dos dados
perpassa cinco etapas: a primeira, diz respeito aos depoimentos recebidos nas
entrevistas que foram gravados integralmente, sempre que possível, haja vista que foi
dada aos respondentes a possibilidade de se desligar o gravador caso desejassem apontar

elementos relevantes cujo conteúdo não pode ser ou que não gostariam que fosse
gravado. Em seguida, promoveu-se a transcrição de todas as gravações com os mesmos
termos empregados pelos entrevistados, a fim de preservar a integridade das
informações que, posteriormente, foram devidamente tabuladas. Buscou-se durante a
realização, manter um ambiente amigável, amistoso e de respeito, com a intenção de
deixar o respondente a vontade enquanto se prontificava à inquisição desejada. Por
conseguinte, foi avaliada a qualidade das respostas sob os prismas apontados por
Lakatos e Marconi (2009) a fim de se certificar sobre a sua adequação. Para tal,
observou-se se os pronunciamentos se constituíram das seguintes prerrogativas: (i)
validade, providenciando-se comparações com fontes distintas; (ii) relevância, no que
diz respeito à propriedade com os objetivos desta pesquisa; (iii) especificidade e clareza,
quanto aos elementos obtidos ou extraídos, como nomes, datas, quantidades, valores,
prazos, entre outros; (iv) profundidade, no que se refere aos instintos, sentimentos,
reflexões e raciocínios, reminiscências de cada respondente; (v) extensão, que diz
respeito à abrangência.
Esta pesquisa lançou mão também da análise de conteúdo, que se funda numa
reunião de técnicas empregadas para perquirir a significância das “comunicações
linguísticas” (Jordão, 2009, p. 79). Tal exame, segundo esse autor, facilita estabelecer
conexões entre o fato analisado e o discurso por meio da separação e da categorização
semântica, sintática e lógica. Trata-se de relatar, consoante a Richardson (1999), com
objetividade e sistematização o conteúdo presente na mensagem e propicia a realização
de inferências com profundidade. Nesta investigação, então, a análise de conteúdo
utilizada foi tomada como sendo um facilitador da compreensão dos fatores
determinantes dos aditamentos contratuais (sejam de prazo ou de serviços) ante as
deficiências dos projetos básicos, conforme aponta a corrente teórica predominante, por
meio do exame das respostas obtidas. Ainda, para analisar os depoimentos obtidos nas
entrevistas e com a finalidade de facilitar a investigação, os depoentes foram agrupados
em três categorias: (i) alta direção, composta pelo alto escalão do governo municipal
que inclui o Ex-Secretário Municipal e Diretores da SUDECAP; (ii) direção
intermediária, grupo formado pelos assessores, chefes de departamento e de divisão e o
ex-presidente da comissão de licitação; e (iii) técnicos, representados pelos engenheiros,
arquitetos e urbanistas e administradores – entre eles os fiscais de contrato,
orçamentistas, projetistas – e analistas financeiros. Ainda, para se preservar a imagem
dos entrevistados, haja vista o presente estudo de caso contemplar uma autarquia

pública de grande relevância municipal e política, a formação e setores correspondentes
dos entrevistados não foram mencionados. Para identificar os respondentes, entretanto,
os ocupantes de cargos semelhantes foram enumerados sequencialmente, respeitando-se
a ordem da realização das entrevistas e levando-se em conta apenas o cargo ocupado, a
saber: da alta direção, os Diretores 1 a 3, da direção intermediária, os Assessores 1 a 3,
os Chefes de Departamento 1 a 8 e os Chefes de Divisão 1 a 7, e dos Técnicos 1 a 11.
A segunda parte se refere aos esforços empregados para verificar os aditamentos
de dilação de prazo contratuais: foram realizadas comparações entre a data de início e
final do contrato para mensurar a vigência desse instrumento jurídico, e o confronto da
data final original com a nova data de encerramento do contrato, após a formalização
dos aditivos de prazo para dimensionar a magnitude a dilação de tempo de execução em
dias. Já a terceira etapa consistiu, a princípio, em agrupar em planilhas eletrônicas os
aditivos de serviços formalizados durante o período em estudo separando-os por tipo de
obra: de edificações e infraestrutura e, posteriormente, agruparam-se os itens de aditivos
por natureza de serviços a fim de verificar se existe serviço(s) modal(is) segundo cada
categoria – esta análise permitiu a localização mais assertiva das deficiências das
empresas contratadas pela SUDECAP para desenvolverem os projetos dos
empreendimentos e, apesar de não compor o escopo desta pesquisa, ranquear tais
prestadores de serviços pelo nível da qualidade do produto entregue. A quarta fase
resume em comparar as novas constituições das planilhas contratuais após os
aditamentos com o orçamento do respectivo empreendimento a fim de checar a
manutenção ou não do desconto da licitação, o que significa haver sobrepreço ou
superfaturamento por meio dos aditivos das obras públicas. E por fim, a quinta etapa
compreende-se em atualizar as propostas das demais empresas participantes da licitação
com as reprogramações contratuais formalizadas e, em seguidas, compará-las segundo o
critério menor preço e confirmar se mantém ou não a ordem de classificação do certame
– outra maneira de se verificar a ocorrência do sobrepreço e/ou superfaturamento
derivado aditamento contratual.
Dada relevância e contemporaneidade no cenário nacional brasileiro do
sobrepreço e/ou superfaturamento envolvendo grandes construções públicas e os
esforços empregados pelo TCU nas suas recentes investigações para apurar esse tipo
malversação do dinheiro público, neste trabalho, a próxima seção dedica-se a definir o
“jogo de planilha” e os métodos de apurá-lo recomendados por essa Corte.

3.1.5 Jogo de Planilha
É muito interessante saber que as falhas de um projeto são identificadas a partir de um
processo de quantificação dos serviços. Quando o auditor de obras não consegue
quantificar algum item da planilha a partir das informações apresentadas no projeto
básico, há de fato alguma coisa errada com o projeto básico. Provavelmente, as
licitantes se depararam com o mesmo problema e não puderam elaborar suas propostas
de preço com total conhecimento do objeto a ser licitado. Por vezes, uma simples
omissão de uma cota inviabiliza a conferência de um quantitativo. Outras vezes, falta
algum detalhamento ao projeto ou, simplesmente, não há projeto dos serviços que se
pretende quantificar.
Como quantificar os serviços que compõem a instalação elétrica de uma edificação sem
o projeto de instalações elétricas? (TCU, 2012, p.3).

Em que pese o quantitativo de alguns serviços não poder ser estimado com
precisão – o que depende do porte e complexidade da obra – um ponto relevante
destacado pelo TCU (2012) em suas investigações e seus julgamentos se refere à análise
e conferência das quantidades dos serviços da obra a fim de se evitar um tipo de
superfaturamento: o de quantitativos de serviços. Trata-se, pois, de outra análise a que
se propôs este trabalho, conforme postulado por Campelo e Cavalcante (2014), pelo
Decreto n. 7.983 (2013) e pelos acórdãos do TCU AC n. 3100 (2013), AC n. 2654
(2012), AC n. 0583 (2003) que é verificar se os aditivos de serviços, também
conhecidos como reprogramação da planilha do contrato ou replanilhamento contratual,
são instrumentos de realização do tão conhecido ‘jogo de planilhas’, isto é, “o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocasionado pelos sucessivos termos
aditivos a alterar os quantitativos de serviços inicialmente pactuados, com redução
relevante do desconto originalmente oferecido à administração na época da pactuação
do ajuste” (Campelo e Cavalcante, 2014, p. 361). Em uma das suas decisões, o TCU
define o jogo de planilha nos seguintes termos:
12. Pode ocorrer na contratação de obras públicas, em regime de empreitada por preço
unitário, que haja determinados itens com preços superfaturados, embora o preço global
da obra seja compatível com o de mercado. Esses itens superfaturados, no decorrer da
execução da obra, podem ter os seus quantitativos aumentados mediante aditivos
contratuais - é o chamado jogo de planilha. Assim, o custo global da obra fica em
desacordo com o de mercado, arcando a União com o prejuízo. (AC. n. 1090, 2001,
Trecho 12 do Voto)

Para tanto, a priori, são necessários dois procedimentos comparativos: a
primeira, confrontar a planilha original do contrato com a planilha orçamentária (ou
licitada ou preço global de referência) a fim de checar se a empresa vencedora da
licitação ofertou a proposta com desconto e, se sim, em que montante o fez. O segundo,

contrapor a planilha reprogramada com a planilha orçamentária (ou licitada ou preço
global de referência), com a finalidade de averiguar se o desconto concedido no certame
prevalece após o(s) aditamento(s). Cabe destacar, portanto, que essa investigação só se
justifica ou se perfaz pertinente se o desconto concedido pela contratada no momento do
processo licitatório tenha sido de forma não linear, isto é, se para os diversos serviços
contratuais tenham sido apresentados descontos distintos.
Segundo TCU (2012), trata-se de uma tarefa meticulosa, de profundidade e, por
isso, sobremaneira desafiadora para os trabalhos de fiscalização e auditoria. Para
exemplificar, esse tribunal menciona dois casos: o primeiro, a verificação dos
quantitativos de terraplanagem, que se mostra um tanto complexa em vários tipos de
obras (rodovias, barragens etc.) e exige subsídios dos serviços de topografia para maior
precisão na avaliação, mediante fornecimento dos levantamentos topográficos e
planialtimétricos, seções transversais, quadros de cubagem, entre outros, todos
fidedignos, que permitirão ponderar se os serviços que foram pagos correspondem aos
efetivamente executados, em respeito aos limites e às cláusulas contratuais. Outro
exemplo se refere à dificuldade de se estabelecer DMTs (distâncias médias de
transporte) para os volumes de massas movimentados – cujo custo pode ultrapassar
30% do valor global da obra – quando o empreendimento já se encontra concluído, haja
vista a impossibilidade de se identificar a origem e destino dos materiais transportados,
nos casos de inexistência da documentação comprobatória. Essa checagem permite
também a identificação de outras irregularidades, além do superfaturamento de
quantidades, como a antecipação de pagamentos, execução de serviços sem a devida
cobertura contratual, deficiências (falhas e omissões) do projeto básico e realização de
“química”, cuja conceituação se encontra definida na decisão colegiada deste tribunal a
seguir:
29. A obra real baseada em um projeto diferente do licitado, inacabado e sem se ter,
ainda, a noção exata de seus custos, estava sendo paga de forma irregular, com
faturamento de serviços da obra licitada, como constatado pela Unidade Técnica do
TCU. Tal prática, conhecida no jargão da engenharia como “química” consiste em
realizarem-se pagamentos de serviços novos, sem cobertura contratual, fora do projeto
originalmente licitado, utilizando-se para faturamento outros serviços, estes sim,
constantes da planilha de preços original, sem a respectiva execução destes últimos,
para futura compensação. Trata-se, evidentemente, de irregularidade gravíssima (AC n.
1.606, 2008, Trecho do Voto).

Ainda, esta Corte de contas reforça que o levantamento de quantitativos é uma
das etapas mais trabalhosa e minuciosa e se dá em dois momentos: primeiramente, a

apuração da quantidade dos serviços da obra a partir da leitura e análise dos projetos –
levando-se em conta as definições estabelecidas no caderno de encargos e nos critérios
de medição e pagamentos previstos – e, em seguida, dos insumos de cada serviço a
serem orçados. Trata-se de uma questão tão relevante tal levantamento, que a Lei n.
8.429 (1992) enquadra como crime de improbidade administrativa o erro no cálculo dos
quantitativos pelo orçamentista:
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e
notadamente:
(...) VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para
fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro
serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias
ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; (Lei n.
8.429, 1992, art. 9º, VI).

Diante disso, o TCU (2012) recomenda a confecção da memória de cálculo dos
quantitativos como forma de municiar a AP de informações preciosas sobre a maneira
como o empreendimento é conduzido e criar lastros para a accountabity em
determinado empreendimento, haja vista que a verificação das quantidades de alguns
serviços “pode ser comprometida em função do estágio da obra ou do não detalhamento
dos projetos (por exemplo: comprimento das fundações com a obra concluída ou a
quantidade de armações de aço utilizadas em um elemento estrutural após sua
concretagem)” (TCU, 2012, p.12). Nesse sentido, o Decreto Municipal n. 16.361 (2016)
de BH, no seu art. 3º, inciso II, passou a exigir a “apresentação do memorial de cálculo
dos quantitativos do item novo” do contrato já desde a fase de orçamentação, a
legitimação da necessidade de se formular memória de cálculo prévia para todos os
serviços objetos de aditamento, antes mesmo da elaboração do respectivo orçamento,
como forma de se ampliar os mecanismos de controle, compliance e lisura dos
processos de contratação e execução das obras do município.
Para avançar na discussão, com o intuito clarear ainda mais o entendimento
sobre os vários aspectos da contratação de quantitativos de serviços de obras públicas,
em uma das suas diversas publicações sobre auditoria do orçamento de obras, o TCU
(2011a) mostra relevância de se distinguir o sobrepreço do superfaturamento, ambos
costumeiramente identificados nas obras públicas do Brasil executadas pelas três esferas
de governo. Assim, o sobrepreço pode ser constatado quando o preço contratado da obra
ou serviço ou insumo se mostrar injustificadamente superior ao preço de referência, e

pode ser expresso em termos absolutos e relativos, respectivamente, pelas seguintes
equações:
Equação 1:
Equação 2:

Já o superfaturamento se revela quando são faturados serviços de um
empreendimento com sobrepreço – advindo, comumente, do próprio processo de
orçamentação – ou que não foram efetivamente realizados ou “cujos quantitativos
medidos são superiores aos efetivamente executados” (TCU, 2011a, p. 6). Além disso,
pode também se derivar de aditivos de serviços novos com sobrepreço ou que
preconizam veladamente a desfiguração equilíbrio econômico-financeiro pactuado.
Pode-se constatar, portanto, que “o sobrepreço representa um dano potencial, ainda não
materializado, enquanto o superfaturamento representa um prejuízo ao erário já
consumado” (TCU, 2011a, p. 6). Diante disso, para o primeiro mostra-se oportuno e
pertinente a proposição de controle preventivo para evadir a consumação do prejuízo ao
erário. Há, no entanto, outra forma (já mencionada) de superfaturamento que não é
identificada por meio do exame do sobrepreço de serviços novos aditados ao contrato
com o emprego da curva ABC. “Trata-se do superfaturamento decorrente da alteração
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, modalidade de superfaturamento
conhecida no jargão da auditoria de obras como jogo de planilha” (TCU, 2011b, p. 3).
De acordo com esse Tribunal, o jogo de planilha é uma das irregularidades mais
encontrada nas auditorias de obras públicas e o diagnóstico dessa lesiva prática exige o
domínio de metodologias a fim de apurar os prejuízos provenientes do desequilíbrio do
contrato contra erário. Diante disso, espera-se que os gestores públicos conheçam
instrumentos basilares do jogo de planilha bem como as formas de atuação preventiva a
fim de evadir sua ocorrência. Nesse sentido, o TCU (2011b) defende que, atualmente, a
maior parte das grandes obras do Brasil é concluída com pelo menos um aditivo
contratual, que, muitas vezes, além de alterarem os quantitativos de serviços
originalmente contratados, modificam invariavelmente o equilíbrio econômicofinanceiro pactuado, geralmente em desfavor da AP. Fato é que, segundo o tribunal,
uma vez constatado o rompimento do equilíbrio econômico inicial do contrato ofensivo
à AP, fica figurado também o superfaturamento decorrente desse desequilíbrio, o

chamado jogo de planilha, o qual pode ser proveniente “da alteração das cláusulas de
serviço (mudanças de quantitativos, inclusões ou exclusões de serviços etc.) e/ ou das
cláusulas financeiras (mudanças de preços dos serviços, prazos de pagamento,
reajustamentos etc.) durante a execução da obra” (TCU, 2011b, p. 5).
A Corte de Contas ainda chama atenção para o fato de que mesmo que a
mudança ocasionada no ponto de equilíbrio econômico-financeiro contratual se
evidencie pequena, é relevante que a AP = com destaque as entidades e/ou órgãos
estatais executores de obras públicas – disponha de ferramentas capazes de mensurar tal
mutação, como também o sobrepreço ou superfaturamento resultante desse tipo de
prática, seja munida de ferramentas capazes de identificar os principais fatores
causadores do jogo de planilha: (i) acréscimo de quantidades de itens originais com
sobrepreços; (ii) “decréscimo ou supressão de quantidades de itens originais com
subpreços”; (iii) “alteração de preços originais por meio de termos aditivos (reequilíbrio
econômico-financeiro)”; (iv) “inclusão de itens novos com sobrepreços” (TCU, 2011b,
p. 5).
Diante disso, em consonância com as diretrizes do TCU (2011b), pode-se
constatar que existem dois pressupostos básicos ou duas condições indispensáveis que
propiciam a ocorrência do jogo de planilha que é a celebração da licitação da obra com
o projeto básico deficiente – que enseja uma planilha diminuta dos serviços contratuais
– e a ausência de critério de aceitabilidade de preços unitários, no ato da apresentação
das propostas, o que dá espaço para o licitante articular a propositura de preços unitários
com vistas a obter vantajosidade por meio de aditivos futuros.
É exatamente o projeto básico deficiente que dará azo a alterações contratuais no
decorrer da execução da obra. A relação entre as falhas no projeto básico e a posterior
detecção do jogo de planilha já foi há muito tempo identificada pelo Tribunal de Contas
da União, por exemplo, no voto condutor do Acórdão TCU n. 77/2002 – Plenário:
“Creio que se possa, nesse ponto, repetir o que tenho insistentemente, afirmado acerca
do açodamento com que são feitos os projetos de engenharia para a grande maioria das
obras realizadas pelo Poder Público em nosso País, independentemente da esfera
governamental em que se encontrem tais obras. O Projeto Básico, que deve ser como
elemento fundamental para a realização de qualquer licitação (...), mas tem sido
constantemente mal elaborado(...), o que é lamentável,por se tornar fonte de desvios e
toda sorte de irregularidades que se tem notícia no Brasil” (TCU, 2011b, p. 7).

Comumente, as próprias empresas participantes do processo licitatório percebem
as deficiências existentes no projeto básico e, assim, elaboram suas propostas levandose em conta as prováveis (e inevitáveis) alterações na execução da obra e do contrato,
fixando preços inexequíveis para serviços que serão suprimidos – com a finalidade de

garantir o desconto vencedor do certame – e, ao mesmo tempo, cotando preços elevados
para serviços cujas quantidades serão majoradas ao longo vigência contratual. “O grau
de manobra das licitantes é aumentado quando o edital não contém critério de
aceitabilidade de preços unitários, permitindo que propostas com sobrepreços em alguns
serviços não sejam desclassificadas do certame” (TCU, 2011b, p. 7). Não obstante, a
Lei n. 8.666 (1993) é taxativa que o edital conterá “o critério de aceitabilidade dos
preços unitários e globais, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e
vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em
relação a preços de referência (...)” (Lei n. 8.666, 1993, art. 40, inciso X). Como se pode
ver, não se trata de uma discricionariedade, mas sim uma obrigação do gestor público na
fixação de preços máximos, o que há muito entendimento pacificado pelo TCU, “uma
vez que o limite constitui fator ordenador da licitação, ao evitar a disparidade exagerada
dos preços unitários e globais constantes das propostas, predispondo a contratação
futura a alterações indevidas” (AC TCU n. 1.090, 2007, Sumário). Ainda, dada
relevância da matéria, a mesma é postulada na Súmula n. 259 (2010) desta Corte, “nas
contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade
dos preços unitários e globais, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação
e não faculdade do gestor” (Súmula TCU n. 259, 2010), cuja fundamentação legal, além
do inciso X do art. 40 da Lei n. 8.666 (1993) e de outros acórdãos, reside no art. 37,
inciso XXI da Constituição Federal (1988).
De acordo com o TCU (2011b), é possível, ainda, a ocorrência do danoso jogo
de planilha desinente dos (i) reajustes, das revisões e repactuações de preço indevidas
que modificaram as expensas dos serviços contratuais iniciais; das (ii) dilações
impróprias do prazo de execução contratual nos casos em que a administração local da
obra encontra-se com sobrepreço e, ao mesmo tempo, existe disposição contratual para
o pagamento mensal por uma verba fixa, o que levará a empresa contratada a pleitear os
pagamentos mensais correspondentes aos meses de atraso – nesta condição, há uma
tendência de haver atraso na entrega do objeto; do (iii) BDI elevado e, em contrapartida,
custos diretos dos serviços demasiadamente baixos fixados na proposta do licitante
vencedor, com a intenção de se beneficiar com “a inclusão de novos serviços pelo preço
de mercado, os quais resultarão em dano ao erário com a aplicação do BDI contratual
elevado” (TCU, 2011b, p. 8); e, por fim, da (iv) na alocação dos serviços ao longo da
vigência contratual, no sentido que há uma tendência da empresa licitante cotar os
serviços a serem executados na etapa inicial da obra com preços elevados ou sem

abatimento, e subavaliar os serviços das etapas finais – isto é, sobrecarregá-los de
desconto – com a intenção de reivindicar futuros reajustes ou repactuações e, até
mesmo, de abandonar o canteiro de obras – uma vez já recebida a vantajosidade
articulada para vencer a licitação.
Este último caso de jogo de planilha ser facilmente identificado por meio da
análise gráfica da evolução da execução da obra. Para tanto, faz-se necessária a
abordagem prévia de Ferraz (1997), Mattos (2010) e Altounian (2014) de que, quando
os empreendimentos são bem planejados, o ritmo da construção (cronograma físicofinanceiro) apresenta um comportamento semelhante ao da Curva de Gauss (de
distribuição normal), conforme o Figura 3 (a.1), porque se pressupõe que no início das
obras haja poucas frentes de trabalho ou que poucas atividades sejam realizadas
simultaneamente.
Figura 3: Desembolsos cumulados de uma obra com jogo de planilha
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Fonte: Elaboração própria com base em Campiteli (2006)

Paulatinamente, a construção vai assumindo ritmo mais intenso, com várias
frentes de trabalho operando simultaneamente, ou seja, diversos serviços sendo
executados concomitantemente, mas que, pós um pico operação, voltam gradativamente
a um nível menor de execução até que sejam concluídos. Assim, a Figura 3 (a.2)
demonstra supostamente o comportamento do volume financeiro dos pagamentos de
uma obra em que há superfaturamento em comparação com outra em que não há esse
tipo de anomalia (superfaturamento). De acordo com a Figura 3 (b.1), outra maneira de
representar o comportamento padrão da execução de um empreendimento ao logo da
sua vigência é por meio da curva S, que, segundo Ferraz (1997) e Mattos (2010), tratase de uma derivação da curva de Gauss com seus valores acumulados – sendo que o
ponto de inflexão da curva S corresponde ao ponto máximo da curva de Gauss. Já a
Figura 3 (b.2) demonstra um deformação desta, provocada pela anomalia do
superfaturamento. Por fim, segundo os estudos e decisões do TCU (2011b),
basicamente existem 3 métodos para verificar a ocorrência do jogo de planilha: (1)
método do balanço; (2) método do desconto; (3) comparação com a segunda licitante
melhor classificada.
O método do balanço possui como premissa a conservação do desconto em
termos absolutos após a celebração dos aditivos e é alvo de severas críticas, uma vez
que o mesmo desconsidera a proporção e magnitude dos descontos em relação ao valor
global da obra após a celebração dos aditivos e, por isso, passivo de preconizar
situações injustas, tanto para o erário como para o particular contratado.
Matematicamente, é definido pela seguinte equação:

Em que:
D: é o valor correspondente ao desequilíbrio do contrato, contra ou a favor da
AP (a depender do seu sinal);
pcn: preço unitário contratado para um dado serviço “n”;
ppn: preço unitário paradigma para um dado serviço “n”;
: quantitativo final do serviço “n” e;
: quantitativo inicialmente previsto/contratado para aquele serviço “n”.

Já o método do desconto se baseia no mantimento do desconto em termos
percentuais posteriormente ao aditamento e, por isso mesmo, se mostra mais adequado
na verificação do desequilíbrio econômico-financeiro, haja vista que conduz a análise
respeitando a nova dimensão assumida pela avença da planilha contratual. Enquanto o
método da comparação com a segunda licitante melhor classificada se apoia em
confrontar a planilha contratual, após aditamentos contratuais, com as demais propostas
apresentadas na licitação, modificando-se os quantitativos dos serviços destas para
quantitativos de serviços finais do contrato vigente. Confirmando-se a alteração na
ordem de classificação das licitantes, a apuração do valor do superfaturamento
corresponderá a diferença entre o preço total atualizado da planilha contratual e o preço
total da planilha do segundo licitante melhor colocado, corrigida pelos os quantitativos
finais de serviços. Esta metodologia foi adotada pelo TCU em um dos seus julgados, o
AC n. 0791 (2012). A própria LDO 2013, art. 102, incisos I e II, materializada na Lei
n.12.708 (2012), encampou não somente a obrigatoriedade da adoção de um sistema de
referência de preços, como também determinou manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro contrato ante a proposta da segunda colocada na licitação.
3.1.6 Critérios para o escrutínio do jogo de planilha
Para a adequada apuração do jogo de planilha, o TCU (2011b) seis fatores
essenciais que devem ser observados: (1) a determinação do ponto de equilíbrio
econômico-financeiro; (2) atentar-se para a análise de serviços que não são
materialmente relevantes; (3) a adoção de um orçamento correto como paradigma; (4)
distinguir o jogo de planilha fraudulento das alterações de projeto tecnicamente
justificáveis; (5) o exame da inclusão de novos serviços à planilha contratual; (6) a
comparação com as propostos dos demais licitantes.
Como se pode ver, é necessária a definição de um ponto de equilíbrio
econômico-financeiro para cada contrato celebrado pela AP, alcançado por meio da
verificação do “sobrepreço ou desconto original de cada item contratual em comparação
com preços referenciais na data-base da proposta” (TCU, 2011b, p.10). De acordo com
esse tribunal, existem duas maneiras de se proceder tal identificação: uma é considerar
que o sobrepreço ou o desconto original em termos monetários e verificar se o mesmo
se mantém após a celebração dos aditivos contratuais (premissa do método de balanço).
Outra é ponderar que o sobrepreço ou o desconto original em termos relativos
(percentuais) tem que se preservar após os aditamentos (premissa do método do

desconto). Muito se discutiu nos trabalhos e decisões desta Corte sobre qual a forma
mais adequada de se abordar e combater o jogo de planilha. No entanto, a segunda
maneira foi positivada nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) mais recentes:
Art. 109. O custo global de obras e serviços executados com recursos dos orçamentos
da União será obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais ou
menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela
Caixa Econômica Federal.
§ 6o A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos
custos unitários do SINAPI não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária(Lei n. 11.768,
2008, art. 9, § 6o).

Esta prescrição também se encontra positivada no Decreto n. 7.983 (2013),
caput do art. 14: “a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço
global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária” – assim como no art. 112, § 6o
da LDO 2010 (Lei 12.017, 2009), no art. 127 da LDO 2011 (Lei n. 12.309, 2010), no
art. 125, § 5o, inciso I da LDO 2012 (Lei n. 12.465, 2011), no art. 102, § 5o, inciso I da
LDO 2013 (Lei n. 12.708, 2012). Cumpriu-se também à legislação vigente a ponderarse sobre a admissão de excepcionalidades:
Parágrafo único. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço unitário e
tarefa, a diferença a que se refere o caput poderá ser reduzida para a preservação do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde
que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do
sistema de referência utilizado na forma deste Decreto, assegurada a manutenção da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação (Decreto n.
7.983, 2013, art. 14).

Em que pese, na prática, poder-se valer do Princípio de Pareto2 para verificar se
uma planilha contratual possui ou não sobrepreço global, a mesma metodologia não
permite diagnosticar a ocorrência do jogo de planilha. Nesse sentido, o TCU (2011b)
chama atenção para importância de se proceder a análise de serviços que não são
materialmente relevantes, haja vista que (conforme supracitado) o jogo de planilha pode
ser resultante da supressão de serviços com elevado desconto – que por apresentarem
2

“É um estudo que foi desenvolvido por Joseph Moses Juran, um importante consultor da área da
qualidade que identificou que 80% dos problemas são geralmente causados por 20% dos fatores.
O nome “Pareto” vem de uma homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto. Na Itália, no século
XIX, num estudo sobre a renda e riqueza, Pareto observou que 20% da população concentrava 80% da
riqueza. Segundo esta metodologia, é suficiente e satisfatória a análise de 20 % um todo que permitirá o
conhecimento de 80% da realidade envolvida e, portanto, despreza-se o restante, que não se mostra tão
relevante”. Recuperado em 02 de novembro, 2016, de http://www.sobreadministracao.com/o-que-e-ecomo-funciona-a-curva-abc-analise-de-pareto-regra-80-20/

preços inexequíveis, não figuram entre aqueles que são relativamente relevantes –, o
que pode gerar grande afetação no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para
exemplificar, o TCU (2011b) menciona uma obra de edificação para a qual havia
previsão, tanto no projeto como na planilha orçamentária, da utilização de certo tipo de
fundação. Mas, por causa da ausência de estudos geotécnicos no projeto básico, as
empresas licitantes percebem que a solução escolhida não poderá ser adotada e
apresentam a proposta de preços inexequíveis para tais serviços, diante da expectativa
de que o contrato será aditado no futuro. Portanto, é sugerido por esta Corte que, no
exame da curva ABC, sejam contemplados todos os serviços que tiveram algum tipo de
alteração de quantitativos por meio de aditivos, mesmo aqueles que não se mostrem
materialmente relevantes, para que essa situação não passe despercebida pelo
administrador público na verificação do jogo planilha.
Quanto ao orçamento paradigma, o TCU (2011b) aponta que comumente, na
aplicação dos métodos do balanço ou do desconto, a planilha contratual é confrontada
com o orçamento base da licitação. Porém, a crítica que se faz a esse procedimento é
que o mesmo só é válido se o orçamento licitatório puder ser tomado como paradigma
de mercado, haja vista que, em muitos casos, ao contrário, o orçamento editalício
apresenta-se eivado de distorções com relação os preços praticados no mercado. Daí, a
necessidade de as leis de diretrizes orçamentárias mais recentes prescreverem que o
custo dos serviços e global das obras deverá se obtido a partir sistemas de preços
referenciais, conforme caput do art. 109 da LDO de 2009.
Outro procedimento que guarda forte controvérsia nos exames da alteração do
equilíbrio econômico-financeiro decorrente do processo de aditamento é avaliar até que
ponto um aditivo figura um clássico jogo de planilha ou representa uma efetiva
alteração de projeto tecnicamente justificável. Nas palavras o TCU (2011b), trata-se de
uma situação bastante sensível a tarefa do administrador público “descobrir se a
alteração contratual foi levada a efeito com o propósito velado de suprimir eventual
vantagem concedida à Administração, ou se, de fato, estão presentes os pressupostos
legais ensejadores da modificação pleiteada” (TCU, 2011b, p. 13) – conforme prescreve
o art. 65, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, que admite a alteração contratual
unilateral, por parte da AP em vista ao atendimento do interesse público, como a
“modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos” (TCU, 2011b, p. 13).

Porém, “não é toda e qualquer alteração do ajuste que resulte na redução da
vantagem comparativa da proposta vencedora do certame que autoriza, por si só, a
conclusão da ocorrência de manipulação de planilha” (AC TCU n. 8.366, 2010, Trecho
do Voto). Existem casos excepcionais em que as alterações contratuais se justifiquem
tecnicamente, não resultando, pois, em distorções do projeto original “e nem sendo
motivadas por erros grosseiros, omissões, insuficiências ou obsolescência do projeto
básico, e não há indícios de que a alteração contratual visa desconfigurar as condições
originais da proposta e proporcionar ganhos ilegítimos para a contratada” (AC TCU n.
8.366, 2010, Trecho do Voto).
Segundo esta Corte, diante das deficiências do projeto básico apresentado nas
contratações de obras públicas no Brasil e da tendência e disposição do particular a
buscar estender sua margem de lucro – podendo fazê-lo mediante ingerências da AP – a
implantação de controles que impeçam ou identifiquem o jogo de planilha visando à
prevenção do enriquecimento ilícito, seja por parte da AP ou da empresa contratada,
garantindo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro durante a vigência do
contrato, o que encontra base legal no texto constitucional, art. 37, inciso XXI.
Sobre a inclusão de novos serviços, o TCU (2011b) defende que se deve atentar
para o que dispõe o art. 65, §3º da Lei n. 8.666 (1993), que assegura que o preço dos
novos serviços inseridos na planilha contratual por meio de aditamentos serão fixados
por livre acordo entre as partes, desde que mantidas as mesmas condições contratuais e
“respeitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo” (Lei 8.666, 1993, art. 65,
§3º). Por fim, o TCU (2011b) propõe que se faça, em última análise, a aplicação dos
preços unitários dos demais licitantes à nova planilha contratual aditada a fim de
verificar se mantém ou não a ordem de classificação do certame.
3.1.7 Limitações da pesquisa e formas de contorná-las
Mesmo considerando as potencialidades do método empregado e a busca do
pesquisador em manter-se isento de subjetividade, ao longo da pesquisa, não deixando
margem para viés, é oportuno lembrar que, segundo Rea (2000), há limitações, e que os
resultados encontrados não são generalizáveis por não se fundamentarem em uma série
de dados quantitativos calcados em testes adequados de validade e fidedignidade. É
sábio recordar os argumentos de Vergara (2000: 11) que diz que é muito difícil que haja
‘neutralidade científica’ por ser a ciência uma efervescência de reflexões, discussões,
contradições, sistematizações e resistematizações que lhe dão validade. Ela enfatiza que
“não convém esquecer que as lentes do pesquisador, como as de qualquer mortal, estão
impregnadas de crenças, paradigmas, valores. Negar isso é negar a própria condição
humana de existir” (Jordão, 2009, p. 87).

Dentre outras, uma limitação proeminente desta pesquisa reside no fato de que
foi possível entrevistar somente quatro profissionais (um ex-Secretário e três Diretores
da SUDECAP) do alto escalão da PBH, não figurando entre os entrevistados, o Prefeito,
o atual Secretário da SMOBI, o Superintendente e demais diretores previstos no
planejamento deste estudo. Se viabilizadas, tais entrevistas poderiam enriquecer, ainda
mais, as declarações obtidas e os achados deste trabalho. Tal absentismo nas entrevistas
restringiu a capacidade de esclarecimentos acerca do objeto pesquisado e de se fazer
inferências, a partir das observações feitas nesta dissertação. Por outro lado, cabe
salientar que essa lacuna foi preenchida, em parte, pela riqueza e propriedade dos
memoráveis depoimentos do Ex-Secretário e Diretores participantes e pelo
destacamento destes profissionais na história da Autarquia, da Secretaria e da PBH.
Ainda, em função da ausência dessas entrevistas, foi necessário construir o
conhecimento sobre os SCI aplicados à contratação, execução, fiscalização de obras
públicas de BH a partir de documentos, das contribuições oferecidas pelos Diretores
respondentes e dos depoimentos do corpo gerencial intermediário e técnico que
vivenciam o dia a dia e os processos da SUDECAP e SMOBI.
Sobre os métodos escolhidos, Minayo (2001) apresenta críticas à pesquisa
qualitativa, por conta do seu empirismo, pela subjetividade e pelo envolvimento
emocional do pesquisador, o que é refutado por Mucchielli (1991), por se tratar um
protótipo diferenciado da abordagem empírica, designado especificamente para o
tratamento dos ‘fenômenos humanos’, evidenciando-se por se distanciar dos aspectos
empíricos tradicionais de medição e o controle.
Quanto às entrevistas, autores como Lakatos e Marconi (1991) apontam que essa
ferramenta é passível de limitações dada possibilidade de haver embaraços de
comunicação, como perguntas mal formuladas e com compreensão comprometida,
interferências do entrevistador ou até mesmo a má vontade do respondente.
Além disso, a presente pesquisa representa um estudo de caso único e, por isso,
não pode ser generalizado indiscriminadamente. A esse respeito, Yin (2006) reconhece
que o método apresenta significativa vulnerabilidade em relação às imparcialidades ou
intervenções espúrias do pesquisador – que, por sua vez, está sujeito a se valer do
método para demonstrar situações preestabelecidas, conforme apontam Martins e
Theóphilo (2009) – e, consequentemente, pobreza de rigor, a qual pode se revelar, na
visão de Roesch (1999), Silva (2002) e Gil (2007), pelo uso de escassas fontes de
evidência e pela ausência de clareza nos procedimentos analíticos. Todavia, Miguel

(2007) defende que é possível neutralizar ou mitigar tais fragilidades se, na construção
do estudo de caso, for seguido pelo pesquisador um caminho técnico, “uma proposta de
conteúdo e sequência para a condução de um estudo de caso” definida pelo próprio
autor, que visa propiciar ferramentas balizadoras da atuação do investigador e
resguardá-lo de generalizações rasas ou infundadas. Adicionalmente, Yin (2006) chama
atenção para o fato de que as recomendações teóricas que são generalizadas e resultados
não são encontrados.
Ainda, o potencial de generalização é, segundo Jordão (2009), uma característica
intrínseca de toda e qualquer teoria, o qual se evidencia à medida que a tese é testada
nas diversas ocasiões de estudo e investigação, o que conforma a proposta desta
dissertação de contrapor os achados de pesquisas pregressas com uma reflexão
contemporânea, por meio da metodologia qualitativa, a qual é reforçada por uma
abordagem quantitativa.
Como forma de contornar estas limitações e, assim, ampliar a validade do deste
estudo, buscou-se estabelecer a triangulação (interna e externa) que, segundo Jick
(1979), consiste em incorporar informações retiradas de outras fontes de evidências.
Procederam-se, portanto, análises intergrupos, intragrupos e documentais (triangulação
interna) com a finalidade de proporcionar a construção de “uma cadeia de evidências” e
maior pujança a este trabalho. E, sempre que possível, foram realizados o cruzamento
e/ou confronto das informações originadas de fontes diversas a fim de “confirmá-las e
validá-las ou refutá-las” (Jordão, 2013, p. 85).
Essa estratégia envolveu, inicialmente, as entrevistas, haja vista que foram
abordados, por meio de um mesmo questionário, profissionais de diferentes funções,
atribuições e níveis hierárquicos. Ademais, foram realizadas visitas aos diversos setores
da SUDECAP e SMOBI no intuito de perquirir o conhecimento minucioso sobre as
regras de negócios dessa Autarquia e Secretaria, ou seja, valendo-se da observação nãoparticipante – aquela em que, de acordo com Arnould e Wallendorf (1994), Godoy
(1995), Vianna (2003), Quivy e Campenhoudt (2005), Cooper e Schindler (2016), o
pesquisador atua como mero espectador atento e não faz parte da realidade estudada.
Posteriormente, foram analisados documentos, publicações oficiais e portarias de
procedimentos. Além disso, verificaram-se diversos autores teóricos, resultados
empíricos anteriores, bem como as diversas e concernentes legislações vigentes
(triangulação externa). Por fim, os resultados são explicitados já na forma triangulada
no decorrer do texto sem explicitar as diversas fontes de dados.

4 APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA AUTARQUIA E DO PROCESSO
LICITATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS.
O capítulo anterior tratou da metodologia escolhida para o desenvolvimento
desta pesquisa. O presente capítulo, por sua vez, apresentará o município de BH, a
Autarquia SUDECAP, bem como os seus processos de planejamento, contração,
execução e fiscalização de obras.
4.1Apresentação do Município e da Autarquia
Escolhida, em 1893, pelo Congresso Mineiro para ser a capital do estado de
Minas Gerais, BH foi fundada em 12 de dezembro de 1897, oito anos após a
Proclamação da República, quando, em oposição ao modelo monarquista, se
consolidavam novos interesses políticos e econômicos no país. E, atualmente, possui
uma população de mais de 2,5 milhões de habitantes, equivalente a 1,2% dos
brasileiros. O município de BH é a quinta cidade mais rica do Brasil com a
representação de 1,4% do PIB nacional, de acordo com IBGE (2011b), e possui um dos
maiores IDH do país. Segundo dados do PNUD (2015), é considerada um dos principais
centros financeiros do país e possui um orçamento médio anual de mais de um bilhão de
reais para execução obras públicas. A economia belo-horizontina é caracterizada pela
predominância do setor terciário com mais 80%, com destaque para o comércio,
serviços financeiros e imobiliários e AP.
A AP (direta) da PBH, Anexo II, se mostra desconcentrada, de acordo com Di
Pietro (2006) e Meirelles (2013), “com total de 29 órgãos (ligados diretamente à
Prefeitura), sendo uma Coordenação Executiva, dois gabinetes (do Prefeito e do VicePrefeito), a Procuradoria Geral, Controladoria Geral, duas Assessorias (Policial Militar
e de Comunicação), nove Secretarias Regionais, 13 Secretarias Municipais, dentre estas
a SMOBI”, conforme depoimento do Ex-secretário. A SMOBI, pertencente à AP direta
da PBH – conforme estabelecido pela Lei n. 9.011 (2005) – “se organiza de uma forma
relativamente simples, por apenas um nível de desconcentração, a saber, uma Secretaria
Adjunta que está vinculada a duas entidades (AP indireta), a SUDECAP e a Companhia

Urbanizadora de BH (URBEL)”, segundo o mesmo o Ex-secretário e conforme
organograma demonstrado no Anexo II.
Mediante a descentralização da AP, consoante Di Pietro (2006) e Meirelles
(2013), “em 1969, foi criada a SUDECAP, uma autarquia publica pertencente à AP
indireta da PBH, com personalidade jurídica de direito público e autonomia
administrativa e financeira”, aponta o Ex-secretário. Sua constituição é autorizada pela
Lei n. 1.747 (1969) e regulamentada pelo Decreto n. 1.857 (1970), e suas competências
e atribuições estão definidas pela Lei n. 2.247 (1973). A estrutura organizacional da
SUDECAP, Anexo III, se define por “uma superintendência (que a dirige) e seis
diretorias: de Planejamento e Controle, Projetos, Obras, Manutenção, Jurídica e
Administrativa Financeira. Estas, por sua vez, são constituídas outras unidades
administrativas hierarquizadas da seguinte maneira: o total de 26 departamentos, 46
divisões, 12 seções”, conforme descrito pelo Diretor 2 e em consonância ao Decreto
n. 15.320 (2013).
A SUDECAP possui, de acordo com o art. 1º da Lei n. 2.247 (1973), a
incumbência de executar o Plano de Obras da PBH que abrange a “realização das obras
de edificações e infraestrutura, dentre elas a manutenção dos próprios municipais, da
infraestrutura viária, com também dos projetos, demais serviços de engenharia, como a
iluminação pública, realização de estudos de sondagens, materiais, consultorias,
avaliações e perícias técnicas, desapropriação, dentre outros”, conforme depoimentos do
Ex-Secretário e dos Diretores 1, o que é ratificado no texto dos artigos 2º e 3º do
Decreto n. 15.320 (2013), que dispõe sobre alocação, denominação e atribuições da
estrutura organizacional da SUDECAP.
4.1.1 Apresentação do processo de licitação de obras públicas
Os resultados desse trabalho permitiram verificar que a Lei n. 8.666 (1993)
define, no seu artigo 6º, obra púbica como sendo toda construção, reforma, fabricação,
recuperação ou ampliação de bem público, o que é confirmado pelo Moreira (2000b),
Amaral (2000, 2005), Costa (2012), Freitas (2012), TCU (2014), Altounian (2014),
Campelo e Cavalcante (2014), e que o processo construtivo, segundo mesmo artigo
dessa lei, pode ser realizado de forma direta ou indireta. “A primeira maneira (direta) se
dá quando a obra é executada pelo próprio órgão ou entidade do governo, com o uso dos
próprios meios, e a segunda forma (indireta) se configura quando a construção é

contratada com terceiros por meio do processo de licitação”, consoante o depoimento do
Chefe de Departamento 6.
Sob essa perspectiva, os resultados indicaram a importância da qualidade da
gestão de obras públicas para assegurar o cumprimento dos objetivos iniciais do projeto,
em linha com o manual do TCU (2014) que preconiza ser a conclusão de obra pública
dependente da boa gestão nas várias etapas da obra, desde antes do processo licitatório
até a finalização do empreendimento. Realizou-se a triangulação entre os depoimentos
de gestores de alto escalão, como Ex-secretário e Diretores, e os depoimentos de
gestores de nível intermediário, de Assessores e dos Chefes de Departamento,
confirmaram essas ideias, revelando também que a observância de cada uma dessas
etapas na ordem em que estão dispostas viabilizaram a geração de um arcabouço de
informações precisas que subsidiarão o processo decisório garantidor de menor risco de
prejuízos à AP.
O desrespeito à cronologia das fases do certame pode acarretar graves prejuízos ao
erário, por exemplo, omissão de estudo preliminar, que fundamente a confecção de
projeto básico, pode gerar conclusões futuras de que o mesmo não deveria ter sido
elaborado, tampouco contratado em virtude da inviabilidade econômica, e que os
respectivos valores despendidos foram desperdiçados [...] (Depoimento do Ex-secretário
de Obras).

As evidências desta pesquisa corroboram Altounian (2014) e as prescrições do
manual do TCU (2014) e do artigo 2º da Resolução n. 361 (1991) do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia (CONFEA) revelando que são 5 as etapas de planejamento
e execução de empreendimentos mostrado na Figura 4, e o que é confirmado pelo expresidente da comissão de licitação:
A contratação da obra pública perpassa as seguintes etapas: (1) preliminar, (2) interna,
(3) externa da licitação, (4) contratual e (5) posterior à contratação, e todas devem ser
realizadas rigorosamente nessa ordem, primeiro em virtude da coerção legal e, segundo,
visando à adequada execução empreendimento. (Depoimento do ex-presidente da
comissão de licitação)
Costumeira e equivocadamente, é pensado que um empreendimento se inicia com a
elaboração do projeto básico. No entanto, essa concepção não se mostra como a mais
adequada. Em verdade, o projeto básico é precedido por estudos preliminares,
anteprojeto, estudos de viabilidade técnica, econômica e avaliação de impacto
ambiental, e sucedido pela fase de projeto executivo ou detalhamento (Depoimento do
Chefe de Departamento 1).

Fase preliminar da licitação

I

1 Programa de necessidades
2 Estudos de viabilidade
3 Anteprojeto

Fase externa da licitação
1
2
3
4

II

Operação
Manutenção

Projeto básico 1
Projeto executivo 2
Recursos orçamentários 3
Edital de licitação 4

III

Publicação do edital de licitação
Comissão de licitação
Recebimento de propostas
Procedimento da licitação

Fase posterior à contratação

Fase interna da licitação

IV

V

Fase contratual
Contrato 1
Fiscalização da obra 2
Recebimento da obra
3

1
2

Figura 4
Ordem das fases de um empreendimento de obra pública
Fonte: TCU (2014)

Por meio da triangulação entre as respostas da alta direção, da direção
intermediária e dos técnicos, revelou-se que é, nessa fase, Figura 5, denominada
preliminar pelo manual do TCU (2014) e Altounian (2014), de antecedentes por Freitas
(2012) e preparatória por Amaral (2000), que ocorre “a definição das necessidades e
prioridades ante os recursos disponíveis e o portfólio de empreendimentos apresentado”,
de acordo com o Assessor 3, e pôde-se constatar que se trata também, primordialmente,
da avaliação da efetividade das construções públicas no bem estar social.

Figura 5. Esquema das etapas compreendidas na fase preliminar à licitação
Fonte: Altounian (2014)

Deve ser avaliado o potencial de cada obra a ser executada de geração de benefício
social, de aderência à prescrição legal ambiental, e em seguida, as definições de
concepções e dos estudos de viabilidade econômica – no que diz respeito aos custos e
prazos de implantação – que balizarão a seleção daquela que melhor atenda ao interesse
público (Depoimento do Diretor 2).
(...) uma vez definidas as preferências e observados os critérios legal, econômico, social
e ambiental, abre-se espaço para o desenvolvimento do anteprojeto, que se resume na
elaboração e representação técnica da solução aprovada (Depoimento do Assessor 1).
Isso é equivalente também à concepção estrutural, de instalações em geral e os
principais componentes do projeto arquitetônico (Depoimento do Chefe de
Departamento 1).

Em que pese a extensa discussão sobre o porquê da realização de tantos estudos
na etapa preliminar da licitação, sob a defesa de redução de custos, conforme apontado
por Motta (2007), Freitas (2012), Altounian (2014) e ratificado no manual do TCU
(2014), os resultados indicam que, “ainda que os estudos iniciais se revelem menos
precisos,

os

mesmos

apresentam

sacrifícios

orçamentários

e

financeiros

substancialmente menores que os posteriores, haja vista que o aporte de capital é
crescente na medida em que as etapas evoluem. Dessa maneira, é indispensável a
avaliação prévia de cada investimento sob o prisma da conveniência, oportunidade e
viabilidade econômica por meios de estudos preliminares”, como ressaltou o Chefe de
Departamento 1, semelhantemente à visão dos Assessores 1 e 3. Analogamente com o
direito processual civil, equivale-se a observar o princípio do due process of law,
segundo o qual o desrespeito a algum comando legal pode gerar vícios processuais até
mesmo insanáveis (ou de nulidade absoluta).
Cabe destacar que, mesmo que a doutrina predominante faça a distinção entre
duas fases da licitação, a interna e a externa, os resultados suportam também o
posicionamento de Amaral (2000), que afirma não existir fase interna da licitação, já
que esta é sempre externa por produzir efeitos externos perante terceiros, sob a alegação
que de que trata o dispositivo do artigo 38 da Lei 8.666 (1993). Nesse sentido, a
observação direta dos processos operacionais e a análise documental permitiram
constatar que se a contratação for interrompida antes da publicação do aviso do certame
ou da expedição da carta-convite, o processo é simplesmente arquivado, justamente
porque não existe ainda procedimento licitatório. De outro modo, se já houver sido dada
publicidade ao ato de contratação, é inadmissível o mero arquivamento do mesmo,
sendo necessária, agora, a revogação (por interesse público) ou a anulação (por
ilegalidade) do ato administrativo.

Por outro lado, voltando-se à abordagem majoritária da literatura, sustentada
também por Amaral (2000), Altounian (2014) e o manual TCU (2014), os resultados
evidenciam que a fase interna da licitação abrange todos os atos administrativos
versados entre abertura do processo – conforme prescrito no artigo 38 da Lei 8.666
(1993) supracitado –, compreendendo elaboração de projeto básico, obtenção da licença
ambiental e a preparação do instrumento convocatório (ou ato convocatório, aducente
ao edital ou convite licitatório) e a publicação do edital ou expedição da carta convite.
Como se trata de procedimento interno, nesta etapa ainda não houve o envolvimento de
terceiros e a correção eventuais falhas podem ser facilmente dirimidas no âmbito da AP
a fim de se evitar problemas futuros (Depoimento do ex-presidente da comissão de
licitação).

Os resultados confirmam a relevância da realização do projeto básico com
qualidade, em consonância com o preceito legal do art. 6º, inciso IX, alínea “f” e art. 7º,
§ 2º, inciso II da Lei n. 8.666 (1993), como sendo uma peça obrigatória do edital da
licitação e deve retratar o conjunto de elementos indispensáveis e suficientes
para definir, conceituar e caracterizar pormenorizadamente a obra ou serviço objeto do
certame, bem como o nível de complexidade envolvido. Ficou evidenciado, portanto,
que tal projeto básico deve ser fundamentado pelas indicações dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica, econômica, social e ambiental do
empreendimento. Por outro lado, os resultados desta pesquisa mostraram que o
licenciamento “não é obrigatório para todos os empreendimentos e, para determinar a
sua necessidade, devem ser avaliadas a peculiaridades de cada obra”, disse o Chefe de
Departamento 2, de acordo com a Lei n. 6.938 (1981). Tendo em vista a previsão e
definição desse licenciamento constarem, respectivamente, no art. 10 dessa lei e no
inciso I do art. 1º da Resolução n. 237 (1997) do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), os resultados confirmam a existência de uma forte relação entre o projeto
básico ambiental, corroborando a visão de Amaral (2000) e Altounian (2014).
Necessariamente, o edital de licitação dos serviços de projetos bem como de obra deve
apresentar um objeto ou escopo bem definido e específico, já que não é permitida, pela
lei de licitações, a contratação de empreendimentos cujo objeto seja amplo ou vago
(Depoimento do Técnico 4).
O detalhamento do projeto básico está intimamente ligado às definições dos estudos
ambientais e deve contemplar as medidas atenuantes exigidas. Desse modo, é comum a
publicação do edital ficar vinculada ao prévio licenciamento ambiental bem como a
compatibilização entre este o projeto básico (Depoimento do Assessor 3).

Por esse ângulo, a triangulação entre a abordagem desses autores e os
depoimentos dos gestores da direção superior e intermediária chancelou, portanto, que a
preparação do edital consiste na definição criteriosa e detalhada dos requisitos, das
normas, das especificações de concepção do empreendimento, como o projeto básico,
preços referenciais, critério de aceitabilidade preços, requisitos para habilitação,
previsão de recursos orçamentários, forma de execução, modalidade de licitação, dentre
outras, além do projeto executivo elaborado em concordância com as normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e o inciso X, art. 6º,
Lei. n. 8.666 (1993). Nessa perspectiva, os resultados corroboram Campelo e
Cavalcante (2014) por demonstrarem que o nível da pormenorização não se adstringe ao
demonstrativo dos seus custos diretos, mas perpassa também pelo desmembramento de
seus custos indiretos, com a discriminação detalhada e individualizada de cada um dos
componentes

do
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e

Despesas

Indiretas

(LDI),

também

denominado

Benefício/Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), segundo André e Bastos (2001),
Altouniam (2014), Bittencourt (2015), Santos (2015), Silva (2015). Isso é chancelado
pelo TCU por meio da Súmula n. 258 (2010) e dos acórdãos AC n. 0325 (2007), AC n.
0397 (2008), AC n. 1471 (2008), AC n. 1590 (2013), AC n. 3210 (2013).
No edital, além de todos os elementos elencados no art. 40 da Lei n. 8.666 (1993), são
estabelecidos prazos para entrega e abertura das propostas, bem como para interposição
de recursos por parte dos licitantes, quando estes se virem com os direitos lesados ou
ameaçados de lesão (Depoimento do Ex-presidente da comissão de licitação).

A observação direta e a análise documental permitiram verificar que, na
SUDECAP e SMOBI, o processo de implantação de um empreendimento desde a sua
concepção se encontra definido conforme simplificado no diagrama representado na
Figura 6. Vale ressaltar que, triangulando os depoimentos dos gestores, constatou-se
que:
O Plano de Obras do município, bem como as prioridades nele definidas, guardam
estreita relação com os créditos e as metas definidas no Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária
Anual (LOA) (Depoimento do Chefe de Departamento 5).

Como se depreende da Figura 6, especificamente nas contratações das obras
públicas municipais de BH, as evidências desta pesquisa mostraram que, quanto às fases
preliminares e internas, uma vez identificada a necessidade de implantação de um
empreendimento, primeiramente “é elaborada uma solicitação de contratação, que se
constitui um dos procedimentos da fase preliminar à licitação”, de acordo com o

depoimento do Técnico 11. Vencida esta etapa, de modo geral, como a maior parte da
aquisição governamental, “os projetos dos empreendimentos geridos pela SUDECAP
são contratados de empresas especializadas por meio de licitação, conforme o
depoimento do Chefe de Divisão 6 – que é confirmada pelo conjunto de depoimentos
dos entrevistados – “salvos os casos de dispensa ou inexigibilidade da licitação”,
complementa o Chefe de Divisão 6, conforme previsto nos artigos 24 e 25,
respectivamente, da Lei n. 8.666 (1993), e então se confecciona o edital.

Figura 6: Processo de implantação de um empreendimento por parte da SUDECAP
Fonte: Elaboração própria com base em Santos (2014).

Os resultados demonstraram que a terceira etapa, denominada externa da
licitação, conforme Freitas (2012), Altounian (2014) e o manual do TCU (2014), se
inicia com a publicação do edital e termina com a assinatura do contrato. Nesse
seguimento, constatou-se que, no município de BH, concluído o edital ao mesmo deve
ser dado publicidade no Diário Oficial do município (DOM), bem como em veículo de
comunicação diária de grande alcance, de acordo como artigo 21 da Lei n. 8.666 (1993),

a fim de cientificar pretensos interessados em contratar com município sobre os serviços
que estão sendo contratados. Nessa fase, todos os interessados em contratar com a AP
devem adquirir o edital da licitação e conhecer o seu inteiro teor.
Caso sejam encontradas falhas nas diretrizes estabelecidas no instrumento convocatório,
bem como qualquer medida que frustre o caráter competitivo do certame, os
interessados devem formalizar petição correcional à AP, que se incumbe de reabrir a
contagem dos prazos ora fixados e de publicar alterações solicitadas caso se mostrem
pertinentes (Depoimento do Ex-presidente da comissão de licitação).

Verificou-se, por meio da observação direta e análise documental, que superada
essa fase recursal para correção ou esclarecimento do instrumento de convocação,
conforme prescreve o § 4º do art. 21 da Lei n. 8.666 (1993), parte-se para o momento da
habilitação dos licitantes e das propostas que serão “processadas e julgadas por uma
comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2
(dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da
Administração responsáveis pela licitação” (Lei n. 8.666, 1993, caput art. 51).
Certificou-se que a avaliação realizada por essa comissão deve ser procedida “de acordo
com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório” (Lei n. 8.666,
1993, caput art. 44, § 2º, inciso I). Nessa lógica, ratificou-se que, geralmente, conforme
prescrito na Lei n. 8.666 (1993), art. 43, inciso I, proceder-se-á primeiro o estudo da
documentação de habilitação preliminar dos licitantes que comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto, em
observância também ao § 1o do art. 22 e art. 27 da Lei n. 8.666 (1993).
Uma vez identificados os licitantes habilitados, faz-se a abertura e análise das
respectivas propostas que se atendem às exigências previstas no edital e se os preços
estão adequados aos parâmetros fixados – aquela(s) proposta(s) que estiver(em) em
dissonância com os requisitos editalícios são automaticamente desclassificados,
conforme dispositivos dos incisos III e IV dor art. 43 da Lei 8.666 (1993). Em seguida,
processa-se o julgamento e a classificação das propostas e a declaração do vencedor do
certame, de acordo com o art. 45 dessa lei.
Classificadas as propostas e conhecido o licitante vencedor, o certame deve ser
homologado e o objeto da licitação adjudicado pela autoridade competente. A partir de
então, é celebrado o contrato – cuja minuta já era conhecida por todos por estar contida
no edital (Depoimento do Ex-presidente da comissão de licitação).

Dando seguimento ao processo licitatório, as evidências desta pesquisa
indicaram que a próxima etapa se constitui na celebração contratual entre o terceiro e a

AP, por força da Lei n. 8.666 (1993), art. 40, § 2º, inciso III e o § 2º art. 64, mediante
assinatura das partes do termo circunstanciado e dá publicação deste ato no DOM.
Averiguou-se que, com isso, nasce também, ao mesmo tempo, a necessidade de se
fiscalizar o cumprimento do contrato, conforme estabelecido no art. 67 da Lei n. 8.666
(1993), por um representante da AP especialmente designado, o qual pode ser assistido
por terceiros contratos para subsidiá-lo de informações pertinentes à fiscalização.
Portanto, esta investigação validou que, na SUDECAP:
De acordo com o Decreto n. 15.185, 2013, art. 4º, caput, deve ser publicada também, no
diário oficial, DOM, uma portaria designando servidor ou empregado público
competente e especializado (compatível com a complexidade do objeto contratado) para
exercer a função de fiscal do contrato, o qual, oportunamente, fará a emissão da ordem
de serviço autorizando a empreiteira dar início à execução das atividades (Depoimento
do Técnico 8).

Perquiriu-se, ainda, por meio da triangulação entre os depoimentos dos gestores
intermediários e dos técnicos, e da observação direta que, na medida em que o objeto
contratual vai sendo executado, “o fiscal do contrato se incumbe de, mensalmente,
elaborar e aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com
cláusulas do contrato, e formalizá-las por meio da elaboração da respectiva memória de
cálculo e o respectivo processamento no sistema integrado SGEE”, depôs o Técnico 12,
em conformidade com o Decreto n. 15.185, 2013, art. 7º, inciso X.
Os achados desta investigação validaram também que, “concluído o contrato de
projeto, os serviços serão recebidos provisoriamente e, não havendo nenhuma pendência
como vício oculto, definitivamente”, de acordo o depoimento do Técnico 10 e em
conformidade com art. 73 da Lei n. 8.666 (1993). A observação direta dos processos
jurídicos e análise documental permitiram averiguar, que, nesse momento, a empresa
contratada passa a ter a prerrogativa de receber de volta o valor depositado em garantia
(por exemplo, a calção ou carta fiança).
Com os projetos dos empreendimentos elaborados, recebidos e aprovados,
inicia-se, pois, o processo de formulação do projeto básico e edital para contratação da
empresa executora da obra, seguindo os mesmos passos supracitados de preparação
documental e contratação dos serviços até a execução contratual.
(...) de igual modo, por meio de licitação (obviamente) a SUDECAP contrata empresas
para prestação de consultoria, apoio técnico e controle tecnológico para apoiar tanto a
execução de obras – como a elaboração de cadastros técnicos de remoção e
desapropriação, topografia, sondagens, controle e laboratório de materiais – como
também, outrora, a elaboração de projeto, por exemplo, consultoria ambiental, de
saneamento, geologia, geotecnia, topografia, avaliação da conformidade de projetos

estruturais de infraestrutura, obras de arte especial, canais, contenção, etc. e edificações
(Depoimento do Chefe de Departamento 7).

Na sequência, os resultados confirmaram que, recebido o objeto contratado
(porém, agora, com o empreendimento materializado, edificado e executado conforme
normativo legal), inicia-se o que se convencionou chamar de fase posterior à
contratação, conforme é apontado por Motta (2007), Freitas (2012), Altounian (2014) e
postulado no manual do TCU (2014).
As evidências deste trabalho corroboram esses autores, indicando que a
completa conclusão contratual e/ou do empreendimento não é o suficiente para garantir
os benefícios esperados à sociedade. Sendo assim, “deve a AP, agora, incumbir-se de
zelar, fazer a guarda, das benfeitorias e reparos que se fizerem necessários ao longo do
tempo e adotar as medidas necessárias para que o empreendimento se mantenha nas
condições técnicas, operacionais previstas e definidas em projeto”, conforme
depoimento do Diretor 2, o que é reforçado também pela triangulação entre os
depoimentos dos três níveis hierárquicos dos entrevistados e por Altounian (2014) ao
exemplificar que pouco adianta a excelente qualidade na execução de serviços
rodoviários, se não houver controle de peso do tráfego.
Sob essa perspectiva, os resultados indicam que essa fase se equivale à
conservação e preservação dos equipamentos públicos disponíveis e que, para tanto,
verificou-se que a SUDECAP e SMOBI licitam também – seguindo rigorosamente as
mesmas etapas já mencionadas – os serviços de manutenção dos equipamentos públicos
como, por exemplo, os contratos de manutenção preventiva e corretiva de pavimentos,
de tapa-buracos, de infraestrutura urbana (contenções/drenagem), de iluminação
pública, dos próprios municipais, dos serviços de conservação e limpeza de praças,
jardins e canteiros centrais, de execução de podas, supressões e secções de raízes,
locação de equipamentos e máquinas (retroescavadeiras, por exemplo), os quais,
segundo depoimento do Diretor 1, “são fiscalizados pelas nove regionais da cidade” –
de acordo com a descentralização administrativa representada no organograma da PBH
– “além dos serviços de limpeza e manutenção da orla, do espelho d'água e periféricos
da Lagoa da Pampulha e dos serviços especializados de manutenção preventiva,
corretiva e suporte do sistema de monitoramento hidrológico e alerta contra inundações
do município de BH”, de acordo com o relato do mesmo Diretor.

4.1.2 Análise de conteúdo
A respeito da primeira parte sobre processo e gestão de obras públicas, fazendose a triangulação entre os depoimentos dos respondentes dos três grupos revelou-se que
as principais carências de infraestrutura de BH são a mobilidade urbana seguida da
drenagem. Inclusive, os resultados apontaram que “devem ser pensados outros modais
de transportes para o município do tipo monotrilho e veículo leve sobre trilhos (VLT)”,
conforme depoimento do Chefe de Departamento 1, mas que devem ser priorizadas
também “obras de implantação de linhas de metrô subterrâneas, mais abrangentes,
rápidas e eficientes, interligando as diversas regiões da capital”, segundo depoimento
do Assessor 3.
A implantação do metrô subterrâneo é a forma mais enfática de desenvolver o centro
urbano, aperfeiçoar sua eficiência e estimular a economia, Trata-se de ofertar à
população belo-horizontina outras modalidades de transportes públicos e,
consequentemente, desafogar a demanda pelos principais corredores viários da cidade e
reduzir os intensos congestionamentos na área central e nas entradas e saídas dos bairros
(Depoimento do Técnico 4).
Deve-se privilegiar a circulação tanto das pessoas no dia a dia, na rotina casa-trabalho e
trabalho-casa, como amplificar a circulação e o escoamento de bens e serviços, o que
favorece a redução dos custos dos produtos de modo geral e oportunizaria intensificar o
volume de negócios, já que o comércio estaria mais acessível à sociedade (Depoimento
do Chefe de Divisão 5).

Essas evidências são suportadas por Alves e Martins (2013), que se propuseram
a estudar os impactos da política fiscal do governo federal de desoneração do imposto
sobre produtos industrializados (IPI), sobre as políticas de mobilidade urbana e sobre o
desenvolvimento sustentável nas metrópoles do país. Os autores chegam a afirmar que,
no Brasil, “nos grandes centros urbanos inexiste uma integração entre as políticas
implementadas pelos setores de transporte público coletivo, de infraestrutura, de
distribuição e escoamento da produção (...), falta uma política que vincule a mobilidade
urbana à política de desenvolvimento urbano”, consoante aos estudos de Haddad e
Hewings (1998), Haddad e Santos (2007), Oliveira e Teixeira (2009), Montes e Reis
(2011), Banco Mundial (2012), Pena e Vieira (2013), Fiesp (2013), Pinheiro (2014),
Santos (2015), Silva e Barbieri (2015).
Semelhantemente, os resultados revelam também que devem ser “(...) alvo da
atenção da AP as obras de tratamento do fundo de vale dos córregos e ampliação de
bacias de contenções, porque atualmente ainda existem áreas de risco de inundações na
cidade”, de acordo com o depoimento do Diretor 1.

Obras da drenagem de BH, do tratamento do fundo de vale e das bacias de contenção
recebem pouca prioridade por parte da AP, por que são construções subterrâneas, que
ficam enterradas, e não dão visibilidade à população da cidade. É, por isso, que, ainda
nos dias de hoje, há pontos de riscos elevados de enchentes e inundações na cidade
(Depoimento do Técnico 4).
A principal carência de infraestrutura da cidade são as obras de prevenção e de redução
o risco de inundações e enchentes. Além disso, a cidade precisa que entrem no rol de
prioridades do governo municipal os investimentos em iluminação pública e nas áreas
de convivência (Chefe de Divisão 7).

Quanto aos equipamentos públicos, os resultados indicam que BH se apresenta
bem equipada e com quantidade satisfatória, mas que há uma necessidade emergente de
aprimorar a gestão de manutenção dos mesmos. Sob essa perspectiva, a triangulação
entre os depoimentos dos gestores da alta direção e da direção intermediária revelou que
“os centros de saúde são bem distribuídos entre as nove regionais, mas ainda há uma
carência, não de obra, mas de gestão e que existe a intenção de resolver essa questão por
meio das parcerias público-privada (PPPs). Já a qualidade das unidades municipais de
educação infantil (UMEIs) de BH são referências no Brasil e no mundo”, conforme
depoimento do ex-Secretário. Por outro lado, os resultados mostraram que essa questão
não é consensual: ainda que haja tal qualidade nas edificações da área da educação, as
evidências desta pesquisa indicam haver unanimidade dos depoimentos dos Técnicos de
que BH ao deixarem claro que ainda precisa-se ampliar a quantidade de escolas
municipais e (UMEIs) e que, sobre a saúde, ainda existe uma grande carência de
equipamentos, como os centros de saúde, unidades de pronto atendimento (UPAs) e
hospitais públicos. Os resultados sugerem haver pouca importância e atenção voltadas
para a oferta de equipamentos de esporte, “que desempenham um papel de inclusão
social relevante, principalmente na parcela mais pobre da população”, segundo
depoimento do Técnico 2.
Esses achados sobre as principais carências da sociedade belorizontina,
corroboram o estudo de Pinheiro (2014) que analisou o Custo Brasil como sendo
gargalos impostos ao desenvolvimento do suntuoso ambiente de negócios da economia
brasileira por essas deficiências ou insuficiências identificadas na infraestrutura urbana
e comercial do país, o que imputa à sociedade um volume de investimento e inovação
muito aquém do que é esperado e justifica o baixo nível de crescimento do país.
Mesmo com todas as melhorias, para as quais nós não podemos fechar os olhos, que
foram feitas na última administração, e nas anteriores também, a cidade cresceu de uma
maneira desordenada e essa parte de infraestrutura não acompanhou (...) e nós, hoje,
pagamos um alto preço por isso.

(...) as nossas vias de transporte não foram projetadas para o futuro, são estreitas, o
volume de veículos que cada dia é lançado na praça é muito grande, as vias continuam
da mesma largura.
Se considerarmos os nossos corredores viários, Avenida Antônio Carlos, Avenida
Cristiano Machado, elas receberam um benefício, mas que pra hoje ele continua
afogado. Nos outros corredores viários, como a Avenida Amazonas, a Avenida Tereza
Cristina, se encontram na mesma situação. Então temos que pensar para cidade, a
princípio, os corredores urbanos e sistema de transporte de massa (Depoimento do
Diretor 2).

Por outro lado, este estudo apontou as formas mais primordiais de reduzir tais
lacunas identificadas na estrutura da cidade, dentre elas, conforme a triangulação entre
os depoimentos dos três agrupamentos de entrevistados e o aprimoramento do
planejamento das obras públicas. Para os entrevistados:
O planejamento adequado, equilibrado do plano de obras da cidade deve abranger a
revisão dos critérios de diagnóstico e de seleção das demandas, pautar-se
primordialmente na definição técnica (e não política) das prioridades sociais e, por
conseguinte, no mapeamento das reais necessidades e carências o povo belo-horizontino
(Depoimento do Chefe de Departamento 8).
A programação das obras deve ser elaborada sob a visão sistêmica de curto, médio e
longo prazo e, assim, ser capaz de abarcar, inclusive, as necessidades imprevistas,
possibilitando a inserção das obras urgentes e/ou emergenciais, como as áreas de risco
da cidade, de forma compatível e apropriada com a planificação inicial (Depoimento do
ex-Secretário).

Outra maneira de se mitigar essas carências, identificada nessa triangulação, é a
gestão/alocação eficientes de recursos. Não obstante, na visão dos gestores de nível
intermediário, “primeiramente, a PBH, SMOBI e SUDECAP precisam desenvolver a
capacidade de planejar de forma adequada, eficiente, responsável, e transparente para
posteriormente, engajar-se em bem utilizar os recursos que estão previstos nos
orçamentos pra essa finalidade”, conforme depoimento do Chefe de Departamento 5.
Os resultados também apontam como fator mitigante da falta de infraestrutura da
cidade o planejamento financeiro, principalmente no que diz respeito à necessidade de
uma boa “gestão das diferentes fontes de recursos, conforme as suas várias destinações
e especificidades de cada origem e empreendimento”, conforme o depoimento do Chefe
de Departamento 5, aliado com o emprego e a distribuição proba, justa do dinheiro
disponível, sem desvirtuar a finalidade ou destinação prevista inicialmente.
(...) aprimoramento do potencial de captação de recursos por parte do governo junto aos
órgãos convenentes e entidades financiadoras ou de fomento, nacionais e internacionais,
e o gerenciamento e a definição de prazos adequados e exequíveis para utilização desses
recursos junto a essas organizações são questões cruciais para redução dos gargalos

sociais da cidade de BH, haja vista a queda da arrecadação tributária resultante da crise
econômica em que se encontra o país (Depoimento do Chefe de Departamento 5).

Inclusive, a triangulação entre os depoimentos dos gestores da alta direção, da
direção intermediária e dos técnicos apontam ser “imperativa uma revisão do plano
diretor de BH, já que o mesmo demanda por ampliações e reformulações atuais que
suportarão uma alocação justa dos cursos”, de acordo com o Depoimento do Diretor 3.
Extraiu-se também dessa combinação de depoimentos, a necessidade de haver
continuidade entre as diferentes gestões, de forma que os governantes deem uma
sequência lógica e técnica aos projetos e/ou programas que se iniciaram em outra
administração passada.
“(...) aquelas atividades que são boas para cidade merecem ser continuadas e ampliadas
(...); o governante deveria também pensar mais tecnicamente, deixando de lado a visão
política e valendo-se mais de um olhar social, que se importe com a necessidade da
população, que é o objeto VIP de todo político” (Depoimento do Diretor 2).

Um ponto crítico na gestão de obras públicas, amplamente debatido no âmbito
da AP e abordado no questionário desta pesquisa diz respeito à qualidade da elaboração
de projetos básicos e executivos, cujos conceitos se encontram definidos e detalhados na
Lei n. 8.666 (1993), art. 6º, IX e X e cuja temática é discutida por diversos autores como
Ribeiro (2012), Santos, Giandon, Turra e Santos (2002), Oliveira e Melhado (2002),
TCU (2011b). Sobre isso, novamente, a triangulação entre os depoimentos dos gestores
públicos da alta e intermediária direção e dos técnicos permitiu identificar
posicionamentos fortes e enfáticos na defesa da relevância deste assunto.
Convencionalmente e em tese, o projeto e/ou as atividades projetivas apresentam
funções, no setor público, semelhantes às no setor privado, como a de comunicar as
peculiaridades do empreendimento (projetos básico e executivo), formas de execução,
viabilizar a implementação de inovações tecnológicas, minimizar a ocorrência de
problemas e patologias, assegurar detalhamento de qualidade, racionalidade e
construtibilidade do empreendimento tendo em vista a otimização da adequação ao uso,
do prazo de execução e dos custos totais, o que imputa a necessidade de melhoria
contínua no processo de contratação pública, haja vista os grandes avanços
vislumbrados na iniciativa privada (Depoimento do Chefe de Departamento 1).

Por outro lado, os resultados apontam a elaboração de projetos como um dos
principais impasses enfrentados pela SUDECAP na gestão dos empreendimentos. A
triangulação entre as entrevistas dos três grupos de profissionais confirma que:
Raramente as falhas projetivas surgem no processo licitatório, mas nas fases
antecessoras de concepção e só vão aflorar na execução da obra (Depoimento do Chefe
de Departamento 1).

Falhas podem se ocorrer sistematicamente na fase inicial do planejamento, da
concepção do empreendimento que se constitui das etapas de (i) identificação da
necessidade e/ou oportunidade de implantação, da (ii) verificação da viabilidade técnica
e econômica, (iii) da análise das potencialidades ou recursos disponíveis e a da (iv)
definição da alternativa ou do plano a ser implementado para o projeto (Depoimento do
Técnico 4).
Neste momento, do nascedouro do escopo da obra, o projeto já pode se revelar
comprometido, enviesado e, fatalmente, as falhas vão se arrastar por todo o processo até
a execução das obras (Depoimento do ex-presidente da Comissão de Licitação).
Grande parte dos projetos contratados (licitados) não apresenta qualidade adequada,
nível de detalhamento devido, satisfatório e suficiente para a boa execução da
construção, o que se traduz, evidentemente, numa planilha de serviços de obra também
imprecisa, que não espelha a realidade (Depoimento do ex-Secretário).
(..) porque tradicionalmente dedica-se pouco tempo à fase de concepção e planejamento
da obra – ao contrário do que ocorre em países desenvolvidos – e o resultado revela-se
em projetos inconsistentes que, inevitavelmente, são encaminhados, mesmo com
deficiências, para compor os editais de licitação (Depoimento do Chefe de Divisão 1).
Projeto tem que ser pensado, maturado, investigado, para posteriormente ser lançado na
praça: hoje a SUDECAP tem essa visão, o conceito definido de que primeiro nós vamos
contratar a concepção, mas ainda há um caminho muito longo para ser percorrido
(Depoimento do Diretor 2).

Por esse ângulo, os resultados apontam que a manifestação dessas falhas
acorridas nas fases iniciais, conforme já supracitado, se dá principalmente durante a
execução da obra e podem se revelar sob diversas formas de patologias construtivas,
dentre outras, a formalização excessiva de aditivo(s) de serviços e de prazo – cuja
discussão é ampliada e aprofundada na próxima sessão deste trabalho por meio da
análise e avaliação quantitativa dos ajustes contratuais –haja vista a suprir tais lacunas
ou os subdimensionamentos, com a consequente elevação do custo total da obra
(defasagem do valor orçado) em detrimento do erário. Até mesmo, a triangulação dos
depoimentos entre os três níveis dos respondentes confirma haver uma intensa
preocupação dos gestores e técnicos públicos com relação ao enquadramento do volume
de aditamentos nos limites da lei.
(...) alarmante a possibilidade incorrer em desconformidades legais, dentre outras,
ultrapassar os limites de acréscimos e decréscimos previstos na Lei n. 8.666, art. 65, §
1º, exigindo diversas adequações e reprogramações da planilha contratual, o que
demanda muito tempo e recursos (Depoimento do ex-Secretário).

Ainda sobre as fragilidades projetivas, os resultados indicaram haver um claro
distanciamento entre as áreas de projeto e de obras da SUDECAP em todas as fases da
gestão, desde o planejamento até a contratação e execução do empreendimento, o que

ficou demonstrado pela triangulação entre os depoimentos dos gestores da alta direção e
da direção intermediária e dos técnicos. Acredita-se que tal afastamento impede que se
tenha uma visão holística ou difusa acerca de cada uma das fases da gestão da obra. E
que, obviamente, este isolamento seja responsável por grande parte das inconsistências
dos projetos, da falta de compatibilização, dos consequentes percalços do processo
construtivo, dos recorrentes aditamentos de serviços e de prazo contratual. Os impactos
disso se manifestam por meio de construções onerosas, ineficientes e constantes
reavaliações projetivas. No passado viram-se obras ser paralisadas porque não havia
projeto executivo que sustentasse a sua continuidade (Depoimento do Técnico 10).
A esse respeito, os resultados apontaram existir um ponto controverso entre os
depoentes da alta direção. Para o Diretor 3:
Ao longo do tempo, percebeu-se que as administrações anteriores não deram à
elaboração do projeto a devida atenção. Precisa-se de entender que projeto é o pulmão,
o coração e a alma da obra, se você começa com um projeto ruim, a obra
consequentemente vai ser péssima, porque não há como separar ou repartir esses
conceitos (Depoimento do Diretor 3).

Ao contrário, o ex-Secretário afirma que, no passado, não foi tão profunda essa
distância entre as áreas de obras e projeto, o que é confirmado pelo Diretor 2:
Nós já tivemos um período em que a equipe de projeto trabalhava junto com a obra:
dentro de uma gestão de um Departamento havia duas Divisões, uma de projeto e outra
de obra, de infraestrutura e de edificações. Acho que foi o melhor período da
SUDECAP: o engenheiro acompanhava a elaboração do projeto com o arquiteto e
ambos analisavam o projeto final, por meio de um checklist e assinavam (juntos) a
planilha que ia para o edital da licitação, mas isso de fato se rompeu com tempo. (...)
Antes, a SUDECAP possuía um porte muito menor do que atual, um quadro de pessoal
e o volume de obras também bastante reduzido, o que favorecia a facilidade e agilidade
da comunicação e interação entre as áreas (Depoimento do ex-Secretário).
Há mais de 20 anos essa distância praticamente não existia ou mostrara-se
imperceptível. Porém, essa desunião entre as áreas de projeto e obras da SUDECAP
vem se mostrando mais intensa, nos últimos 10 anos, e, hoje, a Autarquia tem sinalizado
certa preocupação, desde a gestão passada, para dirimir esse descasamento, o qual será
combatido prioritariamente pelo novo e atual governo (Depoimento do Diretor 2).

Semelhantemente, a literatura registra que essa segregação entre as áreas:
autores como Oliveira (1994), Heineck (1995), Santos, Giandon et al. (2002), Mayr e
Varvakis (2005) sustentam os depoimentos de que, se não bastassem a rigidez legal e a
morosidade do certame, outro fator impeditivo de se obter avanços na área de projetos
das construções públicas brasileiras é justamente a falta de comunicação entre as áreas
de projeto e de obra imposta pelo instituto legal, haja vista a execução da obra ser

contratada quando encerrada a etapa de elaboração dos projetos (projetos básicos e
executivos).
(...) o que se justifica pela própria forma de contratação dos serviços de projetos em
separado da obra, que induz a ruptura entre as equipes de projeto e de construção –
ambas são contratadas isoladamente como meras prestadoras de serviços (Depoimento
do Técnico 5).
A própria lei impõe um afastamento entre as áreas de projetos e obras por recriminar
contratações com escopo amplo e, assim, induzir contratação da elaboração projetiva
separada execução construtiva, definindo que quem projeta não participa da execução e
quem executa não acompanha a elaboração projetiva (Depoimento do Assessor 3).
(...) não havendo, portanto, a participação do construtor na fase primeira de idealização
e concepção do empreendimento produto; em que são definidas principais
singularidades e técnicas projetivas e construtivas. Da mesma forma, os projetistas não
acompanham a implantação da obra (Depoimento do Técnico 11).
(...) ausência de uma equipe multidisciplinar atuando nas diversas frentes do
empreendimento (Depoimento do Chefe de Divisão 2).

Por outro lado, esses achados são complementados pela visão de que tal
distanciamento entre obras e projetos pode ser corrigido pela metodologia do PFI
apresentada por Santos, Giandon et al. (2002), segundo a qual a eficiência na construção
civil de um empreendimento guarda uma relação direta (positiva) com o tem tempo
destinado para o seu planejamento e/ou estudos de concepção, o que é suportado pelo
depoimento do Técnico 12:
O processo licitatório brasileiro de obras públicas carece modificações e atualizações a
fim de se dedicar mais tempo na fase do planejamento, o que a princípio ocasiona uma
elevação do custo do empreendimento nessa etapa de concepção e projeto (Depoimento
do Técnico 12).

As evidências desta pesquisa indicam que abordagem método PFI preconiza o
envolvimento das partes interessadas – AP, empreiteiras, investidores, ambientalistas,
órgãos de licenciamento, a comunidade do entorno, etc. –, um número maior de
entidades e indivíduos participantes do processo conceptivo. Sendo assim, depreende-se
da Figura 7 que este vultoso aporte financeiro na fase de estudos preliminares do
empreendimento se traduz numa sinergia que permite angariar menores custos de
produção e operação, resultantes do envolvimento de todos os stakeholders, o que torna
o processo PFI mais eficaz que o processo de licitação público brasileiro, durante todas
as fases do ciclo de vida do bem público, desde a sua concepção até a sua reutilização.

Licitação Tradicional

PFI

projeto

operação

custo

concepção

construção

demolição/
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Figura 7: Comparação conceitual dos impactos ao longo da vida útil do produto
Fonte: Santos, Giandon et al. (2002).

Os resultados deste trabalho permitiram também constatar, por meio da
triangulação entre os depoimentos dos três níveis profissionais, que existe uma nítida
necessidade do “aprimoramento do gerenciamento de ações preventivas, de conservação
e de manutenção de equipamentos públicos já existentes”, segundo o Chefe de Divisão
1. A esse respeito alguns depoimentos marcaram que:
Primeiro, esse tipo de serviço visa preservar os ativos e o patrimônio público existentes,
ampliando a vida útil do bem público (Depoimento do Chefe de Divisão 1).
Consequentemente, aumenta-se o nível da entrega que o setor governamental faz ao
cidadão por elevar a durabilidade e/ou tempo em que o bem ficará disponível a
sociedade (Depoimento do Chefe de Departamento 3).
A conservação evita a degradação ao longo do tempo, que o nível de desgastes das
edificações públicas se assevere exigindo grandes desembolsos do erário para cobrir as
despesas com a restauração e recuperação, e, automaticamente, evita o desperdício de
recursos e a realização de gasto mal planejado, o que possibilita um melhor
aproveitamento dos recursos de tesouro (Depoimento do Diretor 1).
Deve-se pautar na prioridade à busca pela celeridade das intervenções corretivas,
evitando que os danos ocorridos se agravem a fim de se preservar a justa alocação da
renda estatal (Depoimento do o Chefe de Departamento 3).

Cabe, ainda, ressaltar que as evidências desta pesquisa confirmaram que a
materialização da dilação da vigência contratual, ainda que formal (aditamento do
prazo), personifica a postergação da entrega da obra, comumente verificada nos
estudos de autores como Santos (2014) que observou que a AP no Brasil apresenta
evidentes dificuldades em executar obras que se enquadrem nos padrões de qualidade,
prazos e custos esperados, assim como Lo, Fung e Tung (2006), Sambasivan e Soon

(2007), Enshassi, Al-Najjar e Kumaraswamy (2009), Cheng (2013), Tawil et al. (2013)
e Marzouk e El-Rasas (2014) que verificaram esses problemas na literatura
internacional.
O adiamento do prazo de encerramento da obra impõem, na maioria dos casos, danos
aos cofres públicos em decorrência da elevação das despesas com a administração local,
mobilizações e desmobilização (de equipamentos e pessoal) e o atraso dos pagamentos
à empresa contratadas (Depoimento do Diretor 3).

Nesse sentido, os resultados indicaram que parte da demora na conclusão das
obras se dá por questões de “insuficiência financeira imposta às empreiteiras pela
própria administração pública e, até mesmo, pela inadimplência decorrente da falta de
recursos financeiros públicos”, conforme o Técnico 9. Isso poderia inclusive levar à
rescisão do contrato nos termos do inciso XV do Art. 78 da Lei n. 8.666 (1993).
Existem dois fatores preponderantes e proeminentes: a falta de compatibilidade entre
projetos e planilhas, o que conclama novas adequações e reprogramações e,
consequentemente, tempo, como também o viés financeiro com relação ao pagamentos
feitos fora do prazo pela AP às contratadas, impondo-lhes, muitas vezes, situação de
insolvência (Depoimento o Diretor 3).
Muitas empresas não possuem estrutura financeira que suporte tanta procrastinação e
são, portanto, altamente dependentes de um fluxo de caixa constante (Depoimento expresidente da comissão de licitação).

Além do mais, os resultados demonstraram que existe uma forte convergência
entre a visão dos três níveis de servidores entrevistados e a literatura (e. g. Ribeiro,
2012; Santos & Giandon & Turra & Santos, 2002; Oliveira & Melhado, 2002; TCU,
2011b) que frequentemente analisa o papel do projeto em empreendimentos públicos
sob a alegação de que são muitos os fatores dificultadores do amadurecimento da
atividade projetiva na AP brasileira, dentre eles, a rigidez dos institutos legais, que vem
impondo elevada procrastinação no processo construtivo público quando confrontado
com as práticas da iniciativa privada, bem como inibem a adoção de mecanismos mais
inovadores para agenciar e impulsionar os serviços de obras e projetos no país. Além do
mais, os processos licitatórios são demasiadamente morosos e apresentam muitas
exigências normativas, o que tem levado diversas empresas competentes a se
declinarem de participar do certame.
Se não bastassem as carências projetivas e dos devidos ajustes durante a fase de
execução, outro fator que assevera o retardamento da entrega das obras é o excesso de
burocracia dos processos internos de aditamento e do agente ou órgão financiador e/ou
concedente na estipulação de medidas condicionantes para liberação dos recursos
financeiro (Depoimento do Chefe de Departamento 4).

Sobre esse aspecto, a triangulação entre os depoimentos dos gestores da alta
direção e da direção intermediária e dos técnicos mostrou que tal morosidade e
burocratização do processo licitatório sugerem que a legislação correlata precisa ser
revisada e atualizada, em que pese o fato de que alguns técnicos não souberam se
posicionar sobre o assunto. Nesse sentido, sobre a Lei n. 8.666 (1993), especificamente
a alta direção entende que, apesar de se apresentar defasada, “em muitos pontos a norma
é clara e precisa ser cumprida, porém muitos colaboradores possuem pouco
conhecimento sobre a legislação, o requer investimento em capacitação e treinamento
do pessoal”, de acordo com o depoimento do Diretor 2, o que confirma o
desconhecimento identificado supramencionado de alguns técnicos. Por outro lado, a
visão predominante da direção intermediária e outros técnicos retrata que, além de
desatualizada, a norma vigente se mostra muito abrangente, generalista e, por isso,
apresenta muitas lacunas que deveriam ser tratadas e regulamentadas por leis estaduais
e/ou municipais que levem em conta características regionais, locais e específicas dos
diversos setores públicos.
Existe um distanciamento entre Lei n. 8.666 (1993) e a prática de obras que cria
dificuldades para se contratar o objeto pretendido sob a proteção de que certas
especificações ou detalhamentos do objeto no instrumento convocatório possam frustrar
o caráter competitivo do certame e, até mesmo, vocacionar a contratação de
determinados fornecedores (Depoimento do Técnico 8).

Nesse sentido, os achados deste trabalho corroboram os estudos de Oliveira e
Melhado (2002) que apontam que se devem analisar quais aspectos requerem ser
modificados, suprimidos ou acrescentados na Lei n. 8.666 (1993), no sentido de
submeter tal legislação a um estudo de profundidade e sistemático, com a finalidade de
se obter um instrumento jurídico que seja “ágil, versátil e que propicie idoneidade
dos processos licitatórios, garantindo ao Estado economia e segurança na contratação de
serviços de construção civil” (Oliveira e Melhado, 2002, p.4).
Também, os resultados permitiram verificar que, na visão de poucos
respondentes do grupo dos técnicos – mas nem por isso, menos importante –, a AP deve
atentar-se e se precaver das especificações espúrias registradas nos projetos básicos e
executivos, por parte das empresas que os elaboram, com o objetivo de beneficiar
certo(s) fornecedor(es) – como, “por exemplo, particularizar alguns serviços e/ou
materiais de fornecimento exclusivo, sendo que, muitas vezes, existem no mercado
outras soluções construtivas tão boas ou, até mesmo, mais adequadas a ser empregadas
e a um custo menor”, conforme depoimento do Técnico 5. Nessa perspectiva, a

triangulação realizada entre os depoimentos dos entrevistados ratifica a existência de
uma desconfiança tanto da parte da alta direção e da intermediária como também dos
técnicos com relação às empresas contratadas (licitadas) para elaborar os projetos dos
empreendimentos.
Muitos dos atrasos das construções ou muitas das constantes revisões projetivas ou, de
modo geral, as entregas de objeto à AP em desacordo com as cláusulas contratuais se
justificam pela falta ou baixo nível de conhecimento, capacidade técnica das
empreiteiras licitadas que, muitas vezes, é revelada pela falta de uma equipe ou
profissionais especializados pertencentes ao quadro fixo da organização. Isso vale tanto
empresas contratadas para elaborar projetos como para aquelas executoras de obras
(Depoimento do Chefe de Departamento 8).
Muitas vezes, as empresas projetistas vencedoras da licitação são de pequeno porte e
não possuem estruturas e nem know how para confeccionarem o produto contratado, o
que justifica, em parte, as deficiências de projeto básico e executivo (Depoimento do
Chefe de Departamento 3).
Não só em BH, mas também em todo o país, existe uma dificuldade de se contratar uma
empresa elaboradora de projeto com qualidade. A empresa precisa de mão de obra
qualificada (dentre engenheiros, arquitetos e outros técnicos) e permanente, mas isso
normalmente representa-lhe elevados custos. Então, atualmente, as empresas possuem
uma estrutura física diminuta e contratam aquele profissional qualificado de forma
eventual. E, geralmente, esse especialista possui também outro negócio ou o próprio
escritório, o que compromete o acompanhamento e a fiscalização contínua da
elaboração projetiva (Depoimento do ex-Secretário).

Ademais, o cruzamento dos depoimentos do três níveis de entrevistados permitiu
identificar o desejo de “haver e/ou desenvolver formas de se penalizar aquelas empresas
que não conseguem cumprir o escopo contratado”, de acordo com depoimento do
Chefe de Departamento 3. Cabe, neste ponto, ressaltar que os achados desta pesquisa
sobre os tipos de serviços mais recorrentes nos aditivos das obras municipais (que serão
tratados na próxima seção deste trabalho), além de complementarem a literatura,
revelaram-se capazes de subsidiar a AP municipal na definição e implantação de
processos para identificação e punição das empresas que não executam fielmente o
objeto contratado, por meio da correlação dos empreendimentos que apresentaram o
maior volume de revisões projetivas às respectivas empresas formuladoras de projetos
licitados – não obstante, a realização de tal correspondência não fez parte do escopo
desta pesquisa.
Por esse ângulo, a literatura demonstra haver uma extensa discussão sobre
critérios que devem ser levados em conta na tentativa de se fazer a seleção da proposta
mais econômica para a AP e, a esse respeito, esta pesquisa revelou, por meio da
triangulação entre os depoimentos dos gestores da alta e intermediária direção, que

“tanto o tipo de licitação com menor preço como o tipo técnica e preço devem ser
adotados nas licitações, conforme cada caso”, de acordo com o depoimento do exSecretário, evidenciando-se que esse tipo de certame deve ser privilegiado para todas as
contratações de projetos e obras de maior complexidade, enquanto aquele deva ser
fixado para as construções de menor complexidade. Sendo assim, o critério preço deve
estar presente sempre, mesmo nos casos que exijam a técnica, uma vez que as
contratações da AP envolvem a utilização de recursos públicos e, por isso, devem-se
pautar no princípio da economicidade (Depoimento do ex-Secretário).
De outra forma, os resultados demonstraram que poucos foram os técnicos que
concordaram com a priorização da melhor técnica e preço, além do menor preço.
Constatou-se também que, na opinião da maioria dos técnicos, “o menor preço
configura o tipo licitação predominante nas contratações da SUDECAP”, de acordo com
o depoimento do Técnico 7, o que nem sempre condiz com a realidade vivenciada pela
SUDECAP. Em contrapartida, a combinação dos depoimentos de toda a alta direção e
da maior parte dos entrevistados da direção intermediária evidenciou que esses
profissionais são conhecedores de que “os dois tipos de licitação são utilizados pela
SUDECAP, de acordo com as características do objeto a ser contratado”, conforme
Depoimento do Chefe de Divisão 4, o que demonstra o corpo diretivo possuir uma visão
mais aguçada sobre o tema, assim como a maturidade dos processos da Autarquia nesse
quesito. Ressalta-se, ainda, que ficou evidenciado que o tipo melhor técnica não foi
abordado e nem defendido por nenhum respondente, e que esse resultado se deve à
ausência do critério de menor preço.
Esses achados coadunam com o que se recomenda na literatura predominante:
em que pese art. 45 da Lei 8.666 (1993) dispor variados tipos de licitação, a saber, a de
menor preço, melhor técnica, de técnica e preço e de maior lance ou oferta, o cenário da
precária gestão de projetos do país apresentado é agravado, segundo Lima e Jorge
(2000), Oliveira e Melhado (2002), Odeh e Battaineh (2002), pelo fato das contratações
públicas brasileiras privilegiarem exaustivamente o critério menor preço, o que sustenta,
de certa forma, a opinião da maioria dos entrevistados técnicos e de raros respondentes
a direção intermediária, sob a alegação precária da simplicidade do julgamento da
melhor proposta pelo crivo do preço, o que dispensa análises complexas e sofisticadas.
Além disso, esses autores explicam haver uma preferência por este tipo licitatório por
parte dos administradores públicos, já que o emprego das demais ou a motivação do seu
uso deva ser muito bem justificada e fundamentada, técnica e legal. E, sendo assim,

num possível processo de prestação de esclarecimentos aos Tribunais de Contas ou a
outro órgão de controle externo, os dirigentes ou gestores veem temerária a
possibilidade de se comprometerem quanto à ética e lisura da escolha da empresa
vencedora, já que, nestes casos, podem haver veladamente espaço para atos
discricionários eivados de subjetividades e/ou de interesses estranhos à vontade pública
– ainda que somente exista, nestas situações, pela ótica do rigor da lei, precedente para
adoção de crivos objetivos, atinentes ao processo decisório de seleção da proposta mais
vantajosa.
Cabe destacar, ainda, que as respostas dadas pelos técnicos sobre essa matéria é
sustentada também por Odeh e Battaineh (2002) que narram os anacronismos dos
encerramentos das obras públicas como sendo uma marca dos países de economia
emergente, o que se torna mais evidente nas contratações cujo certame é do tipo menor
preço, em que se privilegia uma suposta economicidade em detrimento da seleção boa
técnica da empresa executora. Por esse motivo, os autores receitam a adoção, sempre
que possível, do processo licitatório que privilegie também a técnica, a capacidade, a
aptidão dos licitantes, à proposta mínima. Nesse sentido, em relação ao contexto social,
institucional e legal brasileiro, cabe destacar que, muitas vezes, a observância e o
respeito ao princípio da economicidade preconizado pela constituição federal implicará
o uso da licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço em detrimento do tipo
menor preço.
Sob outra perspectiva, agora sobre estrutura organizacional da SUDECAP, os
resultados revelaram, por meio da triangulação entre os depoimentos, que tanto a alta
direção, como a intermediária e os técnicos percebem que a falta de comunicação vai
além do distanciamento supracitado entre as áreas de obras e projetos, mas perpassa “os
diversos setores da SUDECAP, sejam de planejamento, organização, comando,
coordenação e controle na gestão de obras públicas, e se reflete sobre os processos da
Autarquia”, segundo depoimento do Técnico 2, haja vista que “são conduzidos de forma
isolada e fragmentada e que, por isso, não se enxerga uma fluidez entre os mesmos ou a
existência de um caráter de continuidade”, aponta o Chefe de Departamento 7.
Falta integração, interligação entre os processos, bem como o acompanhamento e
verificação contínua das interfaces. Isso acaba favorecendo para que não haja uma clara
vinculação entre o planejamento público, o estabelecimento de metas e os objetivos
(Depoimento do ex-Secretário).
Essa realidade da falta de comunicação intersetorial é conhecida e reconhecida dentro
da estrutura organizacional da SUDECAP e, inclusive, muitas vezes vemos iniciativas

corretivas serem adotadas, porém com baixo nível de eficácia (Depoimento do Chefe de
Departamento 1).

Esses achados corroboram os estudos de Oliveira e Melhado (2002) a medida
que revelam que tal deficiência de comunicação “resvala, inclusive, nos atrasos no
cronograma de desembolso financeiro, implicando dilações de prazos contratuais e,
consequentemente, que empreendimentos se iniciem em uma gestão e terminem em
outra, em vista da alternância de mandato”, de acordo com o depoimento do Técnico 5.
Consequentemente, aumenta-se ainda mais a complexidade das fases de idealização, do
planejamento dos empreendimentos por conta da transmissão do conhecimento e das
informações para os novos gestores. Mais um desafio a ser suplantado (Depoimento do
Técnico 4).
A troca da alta direção que, geralmente, ocorre no início dos mandatos e implicam,
muitas vezes, a não conclusão dos trabalhos em curso, o que reforça as dificuldades
encontradas pela SUDECAP na gestão de obras públicas (Depoimento do Gerente de
Departamento 7).
Novos direcionamentos políticos podem declinar da finalidade pública e, ao mesmo
tempo, impetrar o favorecimento de interesses privados ou particulares, preponderando
do poder decisório político sobre o técnico. (Depoimento do Chefe de Divisão 2).

Por esse ângulo, se não bastassem as diversas anomalias técnicas reveladas,
nesta pesquisa, na contratação de obras públicas, a triangulação entre os depoimentos
dos três grupos de entrevistados sugere a existência de um viés político que agrava a
ocorrência de tais irregularidades. Inclusive foi admitido que, “infelizmente, por
diversas vezes, a AP impôs certa pressa a todo o processo, não apenas à fase de
planejamento,

mas

também
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contratação,
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dos

empreendimentos públicos”, conforme depoimento do Chefe de Divisão 5.
Por vezes, a hierarquia superior estabelece datas e/ou prazos demasiadamente apertados
para concluir determinadas obras, a despeito da decisão técnica e com fim puramente
político de entregar à sociedade mais um empreendimento que dará visibilidade à
atuação do governo (Depoimento do Técnico 11).
A consequência disso é a somatização de inconsistências, erros, omissões nas diversas,
se não em todas, etapas da contratação (Depoimento do Técnico 7).
Ao contrário, a AP deve viabilizar tempo hábil, adequado, satisfatório para o
planejamento, a concepção e o desenvolvimento projetivo a fim de se aumentar o
detalhamento e de se alcançar especificações mais completas do objeto a ser contratado
nos termos de referência (TRs) dos editais de licitação de projeto e obras, em geral, nos
termos de contratos e, consequentemente, reduzir as patologias na execução dos
serviços (Depoimento do Diretor 1).

(...) então a probabilidade de você chegar lá no final com um projeto perfeito não existe,
mas você vai chegar com um projeto próximo da boa qualidade. A SUDECAP, com o
apoio da nova administração, começa a fazer isso. E os técnicos da ‘casa’ anseiam por
esse momento. Todos nós (Depoimento do Diretor 3).
Obra é um processo de produção artesanal, então, não se pode pensar num processo
artesanal sem falha, ele não é perfeito, não é uma fábrica que monta um carro
(Depoimento do Assessor 2).

Em relação ao corpo funcional da SUDECAP, a triangulação entre os
depoimentos dos gestores dos dois níveis de direção e dos técnicos possibilitou apontar
que o corpo gerencial se constitui por bons e experientes técnicos, porém nem todos
possuem perfil gerencial. Ainda, ratificou-se que todos precisam de cursos de formação
e capacitação em gestão. Outro ponto positivo detectado nos resultados é que, com
exceção dos cargos de Diretor e Superintendente, as chefias são formadas
majoritariamente por profissionais de carreira, o que denota o claro alinhamento das
nomeações dos cargos ou empregos de provimento em comissão e as funções de
confiança com a Lei Orgânica do Município de BH (LOMBH), 1990, art. 48,
ressalvadas poucas exceções (além dos cargos da alta direção). Contudo, deve-se
ressalvar que acerca dessa temática (a qualidade do corpo técnico e gerencial da
SUDECAP), os Diretores 2 e 3 se abnegaram de manifestar – as únicas abstenções
registradas nas entrevistas.
Por essa mesma triangulação, percebeu-se que “em diversas áreas específicas e
especializadas da SUDECAP não há pessoal com a formação exigida e/ou esperada e,
em diversos casos, a equipe se mostra diminuta, insuficiente e inadequada para a
realidade dos respectivos setores, como por exemplo engenheiros calculistas e peritos
em estruturas”, de acordo com o depoimento do Técnico 11.
O corpo técnico existente se mostra bastante qualificado, com diversos especialistas,
inclusive mestres e doutorandos, no entanto, nem todos são aproveitados de acordo com
o seu nível de formação (Depoimento do Técnico 4).
(...) além do baixo aproveitamento profissional dos servidores graduados e pósgraduados, os concursados geralmente são alocados nos diversos setores SUDECAP
sem se levar em conta suas especialidades de formação profissional (Depoimento do
Chefe de Departamento 1).
(...) isso sugere a ausência de uma politica e/ou gestão de recursos humanos efetiva e
eficiente e o não aproveitamento do capital intelectual disponível (Depoimento do
Técnico 2).

Nesse mesmo sentido, os resultados revelaram que os novos concursados,
quando ingressam no quadro de carreira pelo concurso – em que pese ser um

crivo refinado –, muitas vezes, apresentam-se com pouquíssima ou nenhuma
experiência profissional.
Boa parte dos novos concursados são recém-formados e nunca foram experimentados
pelo mercado (Depoimento do Chefe de Departamento 1).
Um dos problemas que eu vejo aqui hoje na Prefeitura é a carência de profissional
experiente, infelizmente o processo de contratação é por concurso, e nem os aprovados
são pessoas experientes, a maioria, geralmente, é recém-formada (Depoimento do
Assessor 2).
Muitos chegam à SUDECAP recém-formados e, de certa forma, despreparados por
conta da própria inexperiência. Outros chegam com vasta experiência, com muitos anos
de atuação, porém na inciativa privada, sem o mínimo de bagagem do setor público. Por
isso devia ser pensada a oferta de um curso de formação para os profissionais que estão
ingressando no plano de carreira, em todos os níveis, guardadas as peculiaridades de
cada um, como, por exemplo, para aqueles arquitetos e urbanistas e engenheiros
convocados para a posse no cargo público deveria ser oferecida uma formação com
dedicação exclusiva nos três primeiros meses a fim de lhes dar suporte e preparação
para uma atuação técnica, legal e proba. A maioria deles chegam sem a mínima noção
sobre contratos administrativos, nem passa pela cabeça deles o que venha ser a realidade
prática da elaboração de projetos ou da execução de obras públicas – muitos mal
conhecem a lei de licitações. E, então, jogam no colo desses profissionais a
responsabilidade de fiscalizar um contrato dessa alçada esperando que deem o resultado
(Depoimento do Chefe de Departamento 7).
Diretores e Superintendente precisam se conscientizar sobre a formação do quadro de
pessoal disponível, necessitam de se amadurecerem sobre esse assunto, conseguir
discernir que a oferta de cursos de formação, capacitação e treinamentos geralmente
exige investimentos mais elevados, porém são recuperáveis num prazo pequeno e os
frutos são duradouros (Depoimento do Técnico 6).
(...) desenvolvimento de uma estrutura de apoio à fiscalização dos contratos, ampliando
a comunicação entre o poder público e a população e entre aquele e a iniciativa priva e
organizações de pesquisa, e promovendo o crescimento e a valorização do quadro de
pessoal técnico, por meio de um plano de remuneração mais justo e de investimentos
em treinamentos e capacitação (Depoimento do Chefe de Divisão 6).

A triangulação entre os depoimentos dos gestores e técnicos demonstraram
haver mecanismos de se contornar essa falta de conhecimento e/ou o despreparo do
pessoal, tal qual a falha de comunicação intersetorial supracitada, como a “instauração
um rodízio dos servidores em todas as áreas da SUCECAP”, de acordo com depoimento
do Técnico 2.
A oportunidade de atuar nas áreas do planejamento, de projeto e obras e do financeiro,
permitiria ao servidor obter uma visão holística, capaz de identificar os principais
anseios e/ou problemas enfrentados por cada setor e pela Autarquia como um todo
(Depoimento do Assessor 2).
A própria omissão da SUDECAP em não promover a transmissão do conhecimento
daquelas pessoas mais experientes e que há muitos anos integram o quadro fixo de
pessoal, para os recém-empossados, representa mais um fato revelador da inoperância

do setor de RH, que, como área de staff que é e não de linha, deveria prestar apoio para
tal transferência da informação (Depoimento do Técnico 4).
Muitos desses profissionais, com bagagem de anos de atuação pela SUDECAP, já se
aposentaram ou se encontram no processo de aposentadoria e pouco foi feito pela
transmissão do conhecimento nos últimos anos (Depoimento do Técnico 6).
Na verdade o que está ocorrendo nada mais é que uma espécie de esvaziamento ou
perda de memória, das informações e da história do crescimento e desenvolvimento
urbano de BH (Depoimento do Técnico 11).

As evidências destas pesquisas também apontaram que se alia também a isso,
outro agravante que é o quadro de pessoal efetivo reduzido, que de acordo com a
triangulação entre os depoimentos, tem diminuído ainda mais por conta dos
desligamentos referentes às recentes aposentadorias e às exonerações a pedido dos
servidores.
Nos últimos anos, não foi feita a reposição de pessoal para preencher as vacâncias ou as
baixas registradas no quadro de pessoal, ampliando ainda mais esse hiato, como
também ainda não foram convocados todos os profissionais classificados e aprovados
no último concurso. Entendo que isso se deva a três fatores preeminentes: a inércia das
ineficiências na gestão de RH, a burocratização do processo de convocação dos
classificados do concurso vigente e restrições orçamentárias e financeiras.

Oliveira e Melhado (2002) também suportam esses achados ao condenarem,
dentre outros fatores ensejadores de retardamentos na entrega das obras, a defasagem e
o despreparo das equipes técnicas, bem como o efetivo de pessoal reduzido em relação
ao setor privado.
Sobre a ocorrência de sobrepreço ou superfaturamento porventura já
percebidos nos contratos de obras da SUDECAP e SMOBI, ficou chancelado
pela triangulação entre os depoimentos dos três agrupamentos dos entrevistados
que nunca se percebeu esse tipo de prática lesiva ou que, ao menos, desconhecese a ocorrência do problema. Inclusive:
A SUDECAP possui processos, procedimentos e controles adotados atualmente que
visam evitar esse tipo de dano ao erário, dentre eles, a fixação de critério de
aceitabilidade de preços nas licitações, a estipulação dos preços unitários orçados como
sento preço teto para os serviços (Depoimento do Diretor 1).

A análise do conjunto dos depoimentos permitiu constatar que a maioria dos
servidores da SUDECAP possuem conhecimento sobre o que é e como ocorre a
anomalia contratual do superfaturamento decorrente do jogo de planilha. Ainda assim,
alguns poucos entrevistados, dentre técnicos e gestores intermediários, que

demonstraram possuir total desconhecimento sobre o assunto, um resultado no mínimo
intrigante, haja vista ter em voga o âmbito da AP nacional. Por outro lado, mesmo que o
jogo de planilha não seja compreendido por todos, foi unânime o posicionamento sobre
“a necessidade de haver controles rigorosos prévios (por exemplo, os critérios de
aceitabilidade de preços) e posteriores (a verificação da ocorrência do jogo de planilha)
à celebração dos aditivos”, segundo depoimento do Assessor 1, para combater o
superfaturamento das obras públicas.
Dando
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semiestruturada sobre estratégia, controle e avaliação de desempenho, a triangulação
entre os depoimentos dos gestores e técnicos confirmaram os estudos de Campos
(1990), O’Donnell (1998), Pereira (1998), Araújo (2002), Cavalheiro e Flores (2007),
Ribeiro (2012) sob o aspecto de que o desenvolvimento de SCIs deve ser uma constante
no planejamento estratégico da SUDECAP e esses SCIs, ao longo do tempo, exigiram
aperfeiçoamento como premissa da sua continuidade.
Urge a necessidade da AP de criação de instrumentos de controle, bem como as
correções necessárias e o aprimoramento daqueles já existentes como forma garantir
não apenas o controle da expansão dos gastos públicos, mas também assegurar a
melhoria da qualidade dos dispêndios governamentais (Depoimento do ex-Secretário).
A estratégia pública deve estar orientada para assegurar que tais ferramentas sejam
efetivas, destinadas ao refinamento da gestão de projetos e capazes de afiançar a
execução dos empreendimentos nos prazos previstos, concernentes aos cronogramas
físico-financeiros (Depoimento do Diretor 3).
O governo deve reconhecer a necessidade da criação e/ou fortalecimento de carreiras
especializadas nas áreas de gestão governamental, engenharia e infraestrutura
(Depoimento do Técnico 4).

Os resultados evidenciaram que tanto os gestores e os técnicos da SUDECAP
não somente se preocupam em manter o processo decisório sob a luz da accountability e
compliance na AP, confirmando a visão de autores como Nakagawa (1993), O’Donnell
(1998), Pereira (1998, 2001), Araújo (2002), Pereira e Spink (2005), Cavalheiro e
Flores (2007), Pereira (2008), Secchi (2009). Inclusive, os resultados apontam para o
dever de atuação da AP ficar restrita aos ditames legais.
O rigor em querer fazer tudo conforme a lei decorre, primeiramente, por conta do poder
coercitivo do instrumento normativo em questão, da obediência ao princípio
constitucional da legalidade que, em regra, estabelece que a AP só atua conforme a
prescrição da lei; obediência também ao princípios constitucionais da finalidade e
moralidade, que prescrevem o fim público ou a vontade coletiva e a ética como pilares
do ato público. Em segundo, a exatidão do cumprimento da lei do olhar preventivo e
cautelar do agente público porque os Tribunais de Contas (TCU, TCE), assim como os

demais órgãos de controle estão ampliando cada vez mais a fiscalização, as auditorias e
responsabilização de agentes (Depoimento do Chefe de Departamento 8).

Nesse sentido, as evidências deste trabalho apontaram que atualmente “existem
dispositivos legais, entre eles, a LRF e a lei anticorrupção que, de certa forma,
desencoraja desvios de conduta e apenam os responsáveis por seus atos delituosos”,
segundo o depoimento do Diretor 2. Tem-se, por exemplo, a Lei n. 8.429 (1992), art. 12
que tipifica o enriquecimento ilícito, o dano ao erário e o atentado contra os princípios
constitucionais em crime de improbidade, a cujos responsáveis são imputadas penas.
Por esse ângulo, a triangulação entre os depoimentos dos gestores dos dois níveis de
direção e dos técnicos revelaram que existe, na SUDECAP, um ambiente de
insegurança com relação à atuação profissional e ao receio ser alvo de investigações e
indiciamentos judiciais.
Inclusive, entendo que o acidente envolvendo a queda do viaduto há alguns anos atrás
foi o estopim para colocar a SUDECAP no foco dos órgãos de controle, instaurando um
clima de insegurança com relação ao processo de tomada de decisão (Depoimento do
Técnico 1).
Toda essa insegurança é o resultado da combinação de três fatores: (1) todo esse aparato
legal que define e delimita a atuação da AP e do servidor público e, muitas vezes
tipifica crime para os casos de desvios; (2) a imperiosa necessidade de os servidores
exercerem tecnicamente suas atividades e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as
decisões puramente políticas da hierarquia superior; (3) as limitações técnicas,
operacionais e gerenciais da SUDECAP, que são agravadas pela ausência de
investimentos em cursos de formação, capacitação e treinamentos de pessoal impõe aos
colaboradores (gerentes ou não) um ambiente de insegurança (Depoimento do Assessor
3).
(...) receio das equipes de se conseguir contratar e aceitar o produto contratado e a
inevitável hesitação e intranquilidade de assumir responsabilidades pelo ato do
recebimento (Depoimento do Diretor 3).

Ainda sobre compliance, a mesma triangulação entre as entrevistas confirmou
haver adesão aos princípios constitucionais LIMPE dos processos de contratação,
execução e fiscalização das obras, porém não ao princípio constitucional da eficiência:

As contratações ficam no limite entre fazer o mínimo necessário e entre o que poderia
ser feito. (Depoimento do Técnico 2)
Os processos são morosos e requerem acompanhamento, fiscalização e a implantação de
controles sólidos que se mantenham mesmo após a mudanças, garantindo-lhes a eficácia
combinada à otimização dos recursos. (Depoimento do Chefe de Divisão 7)

Diante disso, os resultados permitiram observar que a SUDECAP precisa
aprimorar os controles já existentes, como (anteriormente citado) os de planejamento e
de desembolsos, e desenvolver novos mecanismos capazes de “prover informações
integradas, legítimas, seguras e que apoiem e suportem a atuação proba do corpo
técnico”, de acordo com depoimento do Diretor 1. Sob essa ótica, os achados deste
trabalho indicam que há “urgência de se repensar e redefinir os processos, a
padronização dos procedimentos, já que falta definição de fluxos reais dentro da casa”,
conforme depoimento do Assessor 2. Essa visão é sustentada pela triangulação entre os
depoimentos, embora os gestores da alta e intermediária direção sejam mais enfáticos ao
defenderem que “a nova e atual gestão já criou uma comissão específica para rever e
reconstruir os processos, fluxos, as interfaces e a comunicação entre os setores da
Superintendência”, conforme depoimento do Diretor 3. Dessa forma, ficou constatada
nas evidências desta pesquisa que “muito se espera, por parte do corpo técnico, como do
gerencial, da atuação do setor de normas e padrões da SUDECAP na definição de
métricas, paradigmas de condutas, rotinas, procedimentos e processos”, conforme o
Chefe de Divisão 7.
Esses achados corroboram autores como Goldratt (1991), Deming (1992),
Harrington (1993); Eliyahu Goldratt (1993) Feigenbaun (1994); Hronec (1994);
Rummler e Brache (1994); Hammer e Stanton (1995); Kaplan e Norton (1992, 1993,
1996, 1997); Schuch (2001), sobre a necessidade de se “criar medidas, indicadores de
desempenho, de resultado, de metas, de produtividade, de qualidade não só para os
processos, mas até mesmo para cada obra”, de acordo com o depoimento do Chefe de
Divisão 1.
O que ainda se revela demasiadamente restringido e incipiente dentro da organização da
SUDECAP (Depoimento do Técnico 1).
Cada setor entrega um produto diferente, daí a importância de estabelecer indicadores
próprios para cada área (Depoimento do Chefe de Divisão 7).
É um enorme desafio desenvolver métricas ou indicares e controles que sejam eficazes
(Depoimento do Chefe de Divisão 6).

Não obstante, a combinação dos depoimentos indicam que a SUDECAP deve
aprender com os próprios erros ou desajustes, segundo o depoimento do Diretor 1. Para
tanto “deve-se mapear o desenvolvimento de cada empreendimento, mensurando-se o
desempenho e diagnosticando os pontos críticos”, depoimento do Técnico 2.

A partir de então, do histórico dos dados levantados, das experiências vivenciadas em
campo com as construções atuais e passadas, devem-se rever os próprios processos com
vistas a aperfeiçoá-los e otimizá-los, criando-se, assim, ciclos de verificação e
aprimoramentos constantes (Depoimento do Diretor 1).

Ficou percebido, pois, que se trata de se “estabelecer circuitos de revisão
periódica dos resultados atingidos, erros e acertos obtidos a fim de aperfeiçoar os
procedimentos e controles e, espera-se com isso, portanto, que as falhas outrora
cometidas não venham acontecer novamente”, conforme defende o Chefe de
Departamento 1. Esses resultados corroboram a visão de autores como Andrade (2003),
Fonseca e Miyake (2006), Rodrigues, Estivalete e Lemos (2008) e Marshall (2008),
Bezerra (2014), que defendem a adoção da ferramenta de gestão conhecida como ciclo
“PDCA” com a finalidade de celeridade e o aprimoramento dos processos
organizacionais. As evidências desta pesquisa ratificam, pois as semelhanças existentes
entre os circuitos de revisão periódica dos resultados atingidos, sugerida à SUDECAP, e
o PDCA proposto por esses autores. Semelhantemente, por meio dos resultados
constatou-se, pois que essa abordagem vai ao encontro “da necessidade de se fazer a
avaliação de pós-ocupação (APO)”, conforme depoimento do técnico 2, consoante a
Rheingantz (1995), Malard, Conti, Souza, Campomori (2002) e Nakamura (2013).
Segundo esses autores, a APO se refere a um conjunto de métodos e técnicas que
objetivam aferir o desempenho das construções em uso, tanto sob o ponto de vista do
profissional arquiteto e urbanista como sob a ótica dos usuários. Vale-se da premissa
que os edifícios e os espaços livres estejam sujeitos à avaliação permanente, a fim de
garantir a melhoria contínua dos processos e do resultado, como também para
enquadramento às exigências legais e de normas técnicas. Dessa forma, a APO permite
a elaboração de diagnósticos que respaldem recomendações e intervenções nos
empreendimentos, bem como a “produção de informações relevantes que venham a
apoiar a laboração de projetos similares no futuro”, conforme depoimento do Técnico 2
Um tipo de avaliação que se pauta em análises técnicas e comportamentais,
recomendada para qualquer tipo de espaço construído, independentemente a
complexidade ou escala, e que se mostra como uma ferramenta de realimentação do
processo de desenvolvimento de projetos (Depoimento do Técnico 2).

Entretanto, geralmente a APO é adotada para empreendimentos de média a alta
complexidade, como aeroportos, indústria, hospitais e edificações com acentuado nível
de repetição, segundo os autores supracitados.

(...) por exemplo, existe um caso, um empreendimento que se encontra atualmente na
fase de projeto, quase no executivo, no qual foi inviabilizado seu terreno. Qual que é o
sentido disso? Eu deveria ter inviabilizado o terreno no estudo inicial e não gastado o
dinheiro todo ao longo do processo, entendeu? Isso devia ter sido diagnosticado no
início. Essa é uma falha que tem que ser repassada pra que a gente entenda, sabe, onde
que foi que ocorreu a falha, certo? (Depoimento do Chefe de Departamento 2).

A triangulação entre os depoimentos dos três níveis apontaram que
apenas possuir indicadores de avaliação de processos não é suficiente. Os
depoimentos revelaram que:
É imprescindível criar mecanismos de verificação e validação das próprias ferramentas
de controles (Depoimento do Técnico 4).
(...) para resguardar a mensuração fidedigna desses indicadores, para que expressem a
realidade de fato (Depoimento do Técnico 2).
Os instrumentos de controle precisam ser calibrados, checados continuamente. (...)
Você vai voar, mas, antes, é extremamente importante examinar as condições de voo da
aeronave (Depoimento do Assessor 1).

Esses achados são confirmados por Albêlo (2007), Cavalheiro e Flores (2007),
Lima (2011) e Di Pietro (2013), Acioli (2014) ao definirem que os SCI da AP merecem
a devida atenção, no sentido exigem a revisão e verificações contínuas, aprimoramento
constante, a fim de garantir-lhes as atualizações necessárias – seja por alterações em
legislações, seja por melhores práticas, evolução tecnológica. Logo, o risco é sempre
presente e o antídoto é a revisão periódica com a finalidade de assegurar a eficácia e/ou
efetividade em coibir qualquer forma de desvios, forjadura e adulterações.
Os investimentos realizados na manutenção e melhoria dos controles e
sistemas/softwares de controles já consolidados e implantados, apesar de serem baixos,
se justificam também por garantir-lhes a permanência e prevalência após a mudança de
gestão, marcada pelo início de novos mandados o chefe do poder executivo municipal
(Depoimento do Chefe de Divisão 1).
Os sistemas atuais precisam oferecer melhores condições de funcionamento e de
trabalho (Depoimento do Chefe de Departamento 3).

A análise conjunta das entrevistas permitiu verificar que, entre os sistemas já
implantados na SUDECAP, foram citados e avaliados como relevantes para os SCI
próprios. A triangulação entre os depoimentos, a observação direta e a análise
documental viabilizaram a identificação de diversos sistemas implantados e em uso:
além do Sistema de Gestão de Empreendimentos de Engenharia (SGEE), o Aplicativo
de Gestão de Ordens de Serviços, o WebMedição, o X-Plan (“Plano de Obras”),
Sistema Único de Cadastro de Fornecedor do município de BH (SUCAF), Sistema

Unificado de Contratos, Convênios e Congêneres do município (SUCC), Sistema
Orçamentário, Financeiro e Contábil (SOF), implantado por meio do Decreto n. 10.940,
de 11 de janeiro de 2012, OPUS (Sistema de Tramitação de Processo), Sistema de
Protocolo (SIPROT), SICE, utilizado pela Diretoria Jurídica na gestão das
desapropriações, Sic-drenagem, e dentre outros softwares, o MapInfo e AutoCad.
Por meio da observação direta e análise documental, foi identificado que
SUCAF é um sistema de controle implantado por meio do Decreto n. 9.932 (1999) e
possui a finalidade de inscrever pessoas físicas e jurídicas interessadas em contratar,
inclusive participar dos procedimentos licitatórios, com a Administração Direta e
entidades da Administração Indireta do município de BH, no intuito de controlar, dentre
outros requisitos, a regularidade das empresas junto as Fazendas (do município, Estado
e União) e a outros órgãos de licenciamento e fiscalização, a fim de compor um banco
de dados e informações com vistas a tornar as contratações mais vantajosas e
transparentes. O SUCC, outro sistema que visa salvaguardar os ativos do município de
BH, implementado pelo Decreto n. 13.946 (2010) e cujos desígnios são registrar,
controlar a execução financeira de todos os contratos, convênios e congêneres que
impliquem em execução de despesa pelo município, no âmbito da Administração Direta
e Indireta do Poder Executivo. O OPUS e o SIPROT, são sistemas de protocolo,
rastreamento e mapeamento da tramitação de processos e documentos, nesta ordem, no
âmbito da PBH e da SUDECAP, respectivamente. SIC-Drenagem, um sistema
desenvolvido pela própria SUDECAP com o propósito de mapear e identificar a real
infraestrutura de drenagem presente nas vias, logradouros da capital, bem como as
manchas de inundação da cidade, a fim de subsidiar os estudos de concepção e
viabilidade dos empreendimentos – atualmente, a base de dados do sistema se encontra
defasada e requer que seja retomada a atualização das informações. Por sua vez, o SICE
de gestão de cadastro e financeira das demandas das desapropriações que antecedem o
início das frentes de obras.
Na prefeitura como um todo, parece que existiam diversos problemas e diversas lacunas
para ser preenchidas e que para cada um desses problemas e lacunas foi desenvolvido
ou contratado um sistema isolado para equacioná-los. Acontece que atualmente existem
um mundo de sistemas e a maioria não comunica entre si (Depoimento do Chefe de
Divisão 5).

Mesmo com todas as ferramentas supracitadas, os resultados indicam que
“inexiste uma conexão ou integração entre todos os seus sistemas, processos, funções e
atividades”, de acordo com o depoimento do Assessor 3. Ainda, uma forte crítica que se

depõe, extraída a partir da triangulação entre os depoimentos dos gestores e técnicos,
está relacionada ao “simplismo com que muitos controles são efetivados, ainda, de
maneira bastante elementar e isolada, com o uso de planilhas eletrônicas que,
inevitavelmente, não se comunicam ou interagem”, conforme depoimento do Técnico
10.
(...) urgência de se ter um sistema de gestão integrado, que seja abrangente, mais
completo, que abarque toda a realidade funcional (que contemple todos os processos,
desde a fase preliminar, o estudo de concepção, o planejamento, a elaboração de
projeto, a execução da construção até o recebimento definitivo do produto, o
empreendimento) e hierárquica (do alto ao baixo escalão, do nível estratégico, de
planejamento e gerencial ao operacional) da SUDECAP e do Plano de Obras do
município (Depoimento do Chefe de Departamento 4).

Os resultados da triangulação entre os depoimentos dos gestores da alta direção
e da intermediária, bem como a intervenção direta revelaram “que já se iniciaram os
investimentos em um sistema integrado de gestão, que é SGEE”, depoimento do Chefe
de Divisão 6, considerado pela maioria como sendo uma ferramenta mais adequada já
contratada, apesar da limitações apresentadas.
Na tentativa de minimizar riscos, falhas, e atingir melhores controles, foi implantado,
recentemente, o SGEE (Depoimento do Chefe de Departamento 8).
(...) introduzido em fevereiro/2015, com o objetivo de prover à PBH um sistema
integrado para gestão de empreendimentos, que contenha as etapas de orçamentação,
licitação, gerenciamento de contratos, oferecendo, hoje, controles internos mais
apurados (Depoimento do Diretor 1).
Um sistema integrável com outros sistemas da PBH, modular, com significativo nível
de segurança das informações e permite a interação com dispositivos de mobilidade
(Depoimento do Técnico 5).

Na prática, além de facilitar os fluxos entre os departamentos, o SGEE tem
“favorecido a confiabilidade, segurança e transparência dos dados e processos,
facilitando a condução dos trabalhos compartilhados e interdependentes”, depoimento
do Chefe de Divisão 6. Entretanto, urge a “necessidade de uma continuidade e
expansão, implantação de novos módulos do sistema a fim de ampliar sua aplicação e
integração nas diversas áreas, haja vista que cumpra a promessa da sua implantação de
ser um sistema integrado de gestão de controle de obras”, depoimento Técnico 6.
Foi prometido que seria um sistema capaz de controlar e fornecer uma visão horizontal,
planificada de todas as fases do empreendimento, viabilizar intercâmbio de informações
e subsidiar a adequada fiscalização das atividades (Depoimento Diretor 1).

Nesse sentido, os resultados mostram também que faz parte do plano da atual
gestão dar continuidade aos investimentos de desenvolvimento do sistema de gestão
integrada, tornando cada vez mais abrangente e com controles mais robustos, assim
como desenvolver as áreas de planejamento e de projetos da SUDECAP, com aumento
do quadro de pessoal (técnicos), oferta de cursos de formação, capacitação e
treinamento, contratação de novos e mais modernos equipamentos e ferramentas no
intuito de se obter uma execução de obra mais equilibrada e eficiente. Esse ideário
encontra bases em Cavalheiro e Flores (2007, p. 30), que ratificam o dever de a gestão
(planejar, organizar, dirigir e controlar) do SCI ser eficiente e, ao mesmo tempo, efetivo
e eficaz – daí a necessidade da AP preocupar-se em medir o seu trabalho, os seus
resultados, compará-los com parâmetros por meio de mecanismos gerenciais, para que
possam ser melhorados. Dessa maneira, a boa performance do SCI impõe a necessidade
de esforços para otimizar dos procedimentos e técnicas a fim de assegurar a
racionalização dos recursos disponíveis nos diversos níveis operacionais: da entrada, do
processamento até a oferta final e serviços à sociedade. “O desafio das organizações
governamentais é, nesse sentido, de fazer mais com menos” (Cavalheiro e Flores, 2007,
p. 30).

4.1.3 Contratos e aditivos
Foram examinados, incialmente, todos os termos aditivos contratuais ocorridos
de fevereiro/2015 a novembro/2016 (período de 22 meses), cadastrados no SGEE, o que
perfaz um total de 145 aditivos relativos aos acréscimos e decréscimos de quantitativos
e inclusão e exclusão de serviços e 8 referentes a reequilíbrio econômico-financeiro
contratual, totalizando 153 aditivos pertencentes a 101 contratos administrativos.
Segundo a classificação (adaptada) dos tipos de empreendimentos do Plano de Obras do
município de BH, depreende-se da Figura 8 que destes, 39 (39%) se referem a
construções de edificação e 62 (61%) correspondem a obras de infraestrutura, sendo 31
(50%) de urbanização, 14 de pavimentação, 13 (21%) de drenagem e 4 (6%) contenção
de encostas.
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Figura 8: Classificação e quantidade dos contratos
Fonte: Elaboração própria.

Por meio da observação direta e da análise documental, validou-se que os 101
contratos analisados representam o mesmo numerário de obras públicas em execução
(em estágios distintos) no município de BH no período pesquisado, ficando excluídos
aqueles empreendimentos que não sofreram aditamento.
Dada a magnitude das obras em questão, mostra-se relevante detalhar os objetos
contratados envolvidos em cada categoria de obra. Os resultados demonstraram que as
obras de edificação abrangem implantação, ampliação, reforma, restauração,
readequação, revitalização e manutenção de Unidades Municipais de Educação Infantil
(UMEIs), Escolas Municipais (EM), Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), Centros
de Saúdes, Centros de Reabilitação (CREABs), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
– álcool e drogas –, restaurantes e cemitérios públicos, centros e espaços culturais e de
convivência, parques municipais e próprios do município em geral.
Quanto às obras de infraestrutura, ficou confirmado pelos resultados que as de
urbanização constituem-se do tratamento viário de áreas de influência, da implantação
de complexos viários, de vias transversais e coletoras, dos corredores de circulação do
Transporte Rápido por Ônibus (BRT, do inglês Bus Rapid Transit) e das respectivas
estações de transferência e elementos de comunicação visual, de circuitos de esportes

radicais, reformas e requalificação de praças, de campo e quadras de futebol, de áreas de
lazer, esportivas e de convivência, de recintos de animais do zoológico, da orla da
Lagoa da Pampulha, bem como dos serviços de limpeza e manutenção da orla/espelho
d´água da Lagoa, o alargamento e duplicação de vias e corredores centrais, construção e
recuperação estrutural de viadutos, de boulevards, a própria urbanização de
logradouros, serviços de manutenção, eficientização e ampliação da rede de iluminação
pública, de podas, supressões de arvores e secções de raízes, de manutenção,
conservação e limpeza de praças, jardins e canteiros centrais, de locação, operação
máquinas e equipamentos e também demolições. As de pavimentação contemplam as
obras de implantação, restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos de
diversos logradouros e, ainda, a manutenção corretiva e preventiva de pavimentos – que
engloba os serviços conhecidos como tapa-buraco. Já os contratos de contenção de
encostas englobam a estabilização de estruturas em diversos logradouros do município
de BH, sendo que, geralmente, o escopo dos contratos envolvidos contemplam várias e
específicas vias urbanas. E, nesse mesmo sentido, as obras de drenagem contemplam a
recuperação estrutural de paredes, de lajes de galerias de córregos específicos da cidade,
assim com a implantação de bacias de detenção de córregos, tratamento de fundo de
vale, manutenção de contenções e da rede drenagem do território municipal,
implantação de redes de drenagem para vias transversais e corredores de circulação,
remanejamento de rede alimentadora de água, ampliação e incremento de canais e obras
emergenciais.
Destaca-se, ainda, que nessa amostra estão incluídos os serviços (de obras de
manutenção) contínuos, que segundo Anexo I da IN n. 02 (2008) da Secretaria de
Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG) “são aqueles cuja interrupção possa comprometer a continuidade das
atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por
mais de um exercício financeiro e continuamente” (IN STI-MPOG n. 02, 2008, Anexo
I) ou “são aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, que se
repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que
sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores”
(Resolução CGSN n. 94, 2011, art. 104-B, § 3º), o que é ratificado pela triangulação
entre os depoimentos dos gestores alta direção e da direção intermediária.
Os resultados confirmaram que, apesar de a Lei 8.666 (1993), art. 57, II tratar a
prorrogação da duração dos contratos com serviços dessa natureza, tal norma não

apresenta uma definição clara e específica para os mesmos. Contudo, essa conceituação,
como se pode ver, constituiu-se a partir dos preceitos infralegais, como também
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais:
A essencialidade atrela-se à necessidade de existência e manutenção do contrato, pelo
fato de eventual paralisação da atividade contratada implicar em prejuízo ao exercício
das atividades da Administração contratante.
Já a habitualidade é configurada pela necessidade de a atividade ser prestada mediante
contratação de terceiros de modo permanente (Requi, 2013, p. 1).

Diante disso, a triangulação entre os depoimentos dos gestores dos dois níveis de
direção confirmou compreendem os contratos de serviços de obras de manutenção
permanente da cidade, como a prestação dos serviços de limpeza e conservação da
orla/espelho d´água da Lagoa da Pampulha, da iluminação pública, de podas, das
supressões de arvores e secções de raízes, das praças, jardins e canteiros centrais, de
próprios, dentre outros.
Os achados desta pesquisa permitiram verificar que a amostra dos
empreendimentos analisados soma um total de R$ 1,194 bilhões, sendo R$ 1,011
bilhões (85%) se referem ao somatório do valor inicial contratos pesquisados. Já os
outros R$ 183,282 milhões correspondem ao total de aditivos examinados nesta
pesquisa. Sob essa ótica, os resultados demonstraram que esse total de aditivos é
resultante da soma algébrica dos acréscimos de serviços de R$ 273,801 milhões (27%
em relação ao montante de obra), com os decréscimos de -R$ 90,518 milhões (-10%),
que equivalem a uma movimentação financeira total de R$ 364,319 milhões (37%) de
aditamentos. No entanto, os resultados confirmaram que o total de 27% acrescido aos
contratos não tipificam o desrespeito aos limites de acréscimos e/ou supressões
prescritos no art. 65, § 1º da Lei n. 8.666 (1993), primeiro porque na amostra analisada
não foi encontrada observação que ultrapassasse os valores máximos estabelecidos na
lei, ficando constatado que, na verificação individual dos contratos, todos demonstraram
enquadramento legal nesse quesito. Esse achado é ratificado pelo depoimento do Chefe
de Departamento 7 de que “os controles da Autarquia para o atendimento a esse aparato
normativo, podem não ser feitos por meio de ferramentas mais modernas, mas sempre
se mostraram consideravelmente rigorosos e eficazes”. Em segundo porque, no que pese
ser representativo o volume financeiro relativo aos 2 pontos percentuais que
extrapolaram o teto legal de 25%, foi avaliado o conjunto dos valores de aditivos dos
empreendimentos, sendo que a amostra coletada apresenta tanto os contratos que estão
sujeitos a essa porcentagem como aqueles contratos de construções de reforma, adstritos

ao máximo de 50% de acréscimo com relação ao valor original do contrato. Em terceiro
e por último, vale salientar que os resultados indicam que aqueles serviços considerados
continuados, de acordo com a Lei n. 8.666 (1993), art. 57, II, § 1º, também contribuíram
para este resultado excedente, uma vez que, conforme o preceito legal, a prorrogação
deste tipo de contrato implica conceder igual prazo e valor originais, por meio de
aditamento (obviamente) não sujeito, neste caso, aos limites da norma referenciada.
Desse modo, os resultados comprovam que os 27% de aditamento não configuram um
desregramento e desvendam possíveis distorções ou interpretações espúrias acerca dos
fatos.
Os resultados mostraram que as obras de edificação perfazem R$ 126,492
milhões (13%) e as de infraestrutura o total de R$ 885,311 milhões (88%), de acordo
com a Figura 9, da qual se infere também os empreendimentos de urbanização que
somam R$ 573,323 milhões (57%), os de drenagem R$ 173,744 milhões (17%), os de
pavimentação R$ 127,830 milhões (13%) e, por fim, as construções de contenção de
encostas que totalizam R$ 10,414 milhões (1%).

Figura 9: Valor total dos empreendimentos analisados por tipo de obras.
Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao total de R$ 183,283 milhões supracitados dos aditivos, as
evidências desta pesquisa demonstraram que as obras de edificação são responsáveis
por R$ 36,347 milhões do total (20%), enquanto as de infraestrutura respondem pelo
montante de R$ 146,935 milhões (80%), em consonância com a Figura 10.
Especificamente as construções de urbanização, as de pavimentação atingem R$ 48,046
milhões (26%), R$ 74,940 milhões (41%), as de contenção de encostas R$ 14,397
milhões (8%) e as de drenagem R$ 9,552 milhões (5%).

Figura 10: Valor total dos empreendimentos analisados por tipo de obras.
Fonte: Elaboração própria.

4.1.4 Prazos contratuais e aditivados
Na investigação dos prazos contratuais, esta pesquisa buscou, primeiramente,
dimensionar a amplitude das vigências originais dos contratos segundo o tipo de obra
pública. Posteriormente, analisaram-se quais categorias de empreendimentos do
município de BH receberam mais aditivos de prazo (de execução), complementando os
trabalhos de Lo, Fung e Tung (2006), Sambasivan e Soon (2007), Enshassi, Al-Najjar e
Kumaraswamy (2009), Cheng (2013), Tawil et al. (2013), Marzouk e El-Rasas (2014),
Santos (2014).
Nesse sentido, para se mensurar a vigência contratual, foram tomados os
seguintes dados da amostra coletada: (a) data de início de cada contrato, (b) data
encerramento original e (c) data de encerramento incrementada do prazo aditivado ao
contrato, os quais permitiram avaliar a magnitude e a frequência das dilações. Para
tanto, por meio das operações [(b) - (a)] e [(c) - (b)], foi possível calcular o prazo de
execução de cada contrato (ou de cada obra) antes e após, respectivamente, dos
aditamentos de prorrogação. Especificamente, para que se procedesse o exame da
materialização ou não da dilação do prazo contratual viabilizado por esta pesquisa,
inicialmente, subtraiu-se a ‘data de início’ da ‘data fim’ de cada contrato, o que permitiu
mensurar os dias de duração contratual. Em segundo, semelhantemente, deduziu-se a
‘data fim’ do contrato da ‘data de encerramento com aditivo’ (de prazo), que
possibilitou o cálculo da quantidade de dias aditados para todos os contratos, conforme
o caso, e a contagem dos contratos com ou sem aditivo de prazo. Por fim, dividiram-se
os dias aditados pela quantidade de dias de vigência original, para mensurar o
percentual de dias aditivados.

Deve-se frisar, ainda, que os dias incrementados às vigências de cada contrato
foram apurados por meio das datas e cálculos supramencionados e não pelo exame
documental in loco dos respectivos aditivos. Pode-se afirmar também que, em vista da
base de dados dada, todos os aditamentos de tempo de execução analisados dos
empreendimentos foram também formalizados no período de fevereiro/2015 a
novembro/2016, já que antes da implantação do SGEE não existia o registro e
tratamento histórico de tais datas em sistema – o que era feito por meio de controles em
planilhas eletrônicas paralelos aos softwares legados.
Destarte, os resultados demonstraram que, de modo geral, quase todas as obras
investigadas (82 termos contratuais, equivalentes a 81% do total) exibiram a vigência
dilatada, assim como somente 11 contratos, 19%, não tiveram o prazo original
aumentado. Constatou-se também que a amostra dos 101 contratos apresentara uma
média de 570 dias de duração, o que não retrata com tanta precisão a realidade dos
elementos amostrais, haja vista apresentar um desvio-padrão elevado de 263 dias.
Sendo assim, deve-se destacar que, conforme Tabela 7 e Apêndice C, apenas 7 contratos
apresentaram vigência igual a seis meses; 10 acima de seis meses e inferior a um ano; 9,
igual a um ano; 17 superior a um ano, mas abaixo de dois anos; 36 igual a dois anos; 9
ultrapassaram dois anos de execução, sendo 2 com prazo maior que 3 anos.
Tabela 7: Quadro sintético de contratos e dos prazos originais de execução de 93 contratos (antes
da formalização de aditivos de prazos).
Quantidade de contratos
Vigência de execução da obra
Unidade
%
Menor que seis meses
3
3
Seis meses
7
7,53
Maior que seis meses e menor que 1 ano
10
10,75
Um ano
9
9,68
Maior que um ano e menor que dois anos
17
18,28
Dois anos
36
38,71
Maior que dois anos e menor que três
9
9,68
Maior que 3 anos
2
2,15
Total
93
100
Fonte: Elaboração própria.

Desenvolvendo a mesma análise para apenas os contratos de obras de edificação,
os resultados indicam que a média de prazo contratual apresenta uma discreta elevação
para 586 dias e um desvio-padrão menor, de 203 dias, porém este se revela ainda sendo
bastante expressivo. Ressalta-se, pois, que a duração de 72% das obras de edificação
(equivalente a 28 contratos) varia de um a dois anos, sendo que um pouco mais de 10%

apresenta vigência superior. Por outro lado, ficou constatado que não há construção
deste tipo que persista por mais de 3 anos, de acordo a Tabela 8 e Apêndice D.
Tabela 8: Quadro sintético de contratos e dos prazos originais de execução das obras de edificação
(antes da formalização de aditivos de prazos).
Quantidade de contratos
Vigência de execução da obra
Unidade
%
Menor que seis meses
1
2,56
Seis meses
2
5,13
Maior que seis meses e menor que 1 ano
1
2,56
Um ano
3
7,69
Maior que um ano e menor que dois anos
13
33,33
Dois anos
15
38,46
Maior que dois anos e menor que três
4
10,26
Maior que 3 anos
0
0,00
Total
39
100,00
Fonte: Elaboração própria.

Já os contratos de obras de infraestrutura, demonstrados na Tabela 9 e Apêndice
E, apesar de apresentarem a maior média do prazo de execução de 558 dias, em que
pese, como já supracitado, esta medida não se mostra adequada e/ou representativa da
realidade das observações amostrais, dado o supino desvio-padrão de 299 dias,
revelaram-se como sendo aqueles que possuem maior tempo de execução: 51% dos
contratos – o que é facilmente compreendido por se tratar de empreendimentos, muitas
vezes, de maior porte e que, por isso mesmo, envolve também maior complexidade, o
que implica um andamento mais prolongado.
Tabela 9: Quadro sintético de contratos e dos prazos originais de execução das obras de
infraestrutura (antes da formalização de aditivos de prazos).
Quantidade de contratos
Vigência de execução da obra
Unidade
%
Menor que seis meses
2
3,70
Seis meses
5
9,26
Maior que seis meses e menor que 1 ano
9
16,67
Um ano
6
11,11
Maior que um ano e menor que dois anos
4
7,41
Dois anos
21
38,89
Maior que dois anos e menor que três
5
9,26
Maior que 3 anos
2
3,70
54
100,00
Total
Fonte: Elaboração própria.

As evidências desta investigação indicaram que, consoante a Tabela 10, 75% das
obras de contenção de encostas possuem até seis meses duração e os outros 25%
restantes um ano de vigência – para esse tipo de obra não se encontrou contrato(s) com

vigência superior a um ano. Dos contratos de serviços de drenagem, 75% apresentam
prazo original de 360 dias ou superior, sendo que, deste montante, 38% é igual a um ano
e 13% maior que 3 anos. Já sobre os empreendimentos de urbanização analisados,
aproximadamente 58% exibiu duração superior a um ano e os outros 42% tempo menor
ou igual a um ano.
Tabela 10: Quadro sintético de contratos e dos prazos originais de execução de 54 obras de
infraestrutura categorizadas (antes da formalização de aditivos de prazos).
Quantidade de contratos
Contenção
UrbaPaviVigência de execução da obra
Drenagem
de encostas
nização
mentação
Un.
%
Un.
%
Un.
%
Un.
%
Menor que seis meses
1
25
1
3
Seis meses
2
50
3
10
Maior que seis meses e menor
2
25
7
23
que 1 ano
Um ano
1
25
3
38
2
6
Maior que um ano e menor que
1
13
3
10
dois anos
Dois anos
11
35
10
91
Maior que dois anos e menor que
1
13
4
13
três
Maior que 3 anos
1
13
1
9
Total
4
100
8
100
31
100
11
100
Fonte: Elaboração própria.

Ao analisar a quantidade de dias aditados para as obras de edificação, os
resultados apontaram metade dos contratos de duração (inicial) superior a dois anos
tiveram o prazo original aditivado em 92%, e a outra parte teve a sua vigência
aumentada em 37%. Já todos os contratos com extensão de dois anos apresentaram o
seu tempo ampliado em 1 ano (50%).
Os achados desta pesquisa identificaram que, para 54% das obras de edificação
com previsão de conclusão em mais dois anos e menos que três, foram celebrados
aditivos de 146% de acréscimo no prazo inicial. Outros 31% dos contratos obtiveram
dilação de 82% e o restante (15,38%) teve o prazo aumentado em 31%. Ainda 67% das
construções projetadas para duração de um ano foram concluídas com atraso de 196%
do tempo planejado, e os demais 33% foram aditados em 134% do interstício inicial.
Esta investigação permitiu identificar que aqueles empreendimentos previstos
para serem executados em menos de um ano, representam os maiores aditamentos em
termos relativos e sugestivos de planejamento inadequado. Verificou-se, portanto, que
50% desses contratos tiveram sua vigência incrementada em mais de 317% do
programado.

Dessa forma, esses resultados permitiram constatar que o volume dos
aditamentos de tempo de implantação das obras de edificação apresenta o
comportamento representado na Figura 11 em função da quantidade dias de construção
planejados – à medida que se aumenta o prazo de execução planejado das obras de
edificação, menor é a quantidade relativa de dias aditados. E, ainda, a previsão de
vigências muito pequenas nos editais de licitação mostrou-se na maioria dos casos
subdimensionada,

inadequada

ou

pouco

planejada,

com

destaque

para

os

empreendimentos inferiores a um ano, os quais registraram as maiores prorrogações do
prazo contratual.

Figura 11: Comportamento da quantidade percentual de dias aditados (em percentual) em função
da quantidade de prazo planejado para as obras de edificação.
Fonte: Elaboração própria.

Fazendo-se o mesmo exame do aditamento de prazo para os quatro tipos de
obras de infraestrutura, os resultados apuraram que 33% das obras de contenção de
encostas com prazo contratual de até seis meses tiveram dilação média na ordem de
216% e de 37% as demais. Para aqueles empreendimentos com execução programada
para um ano, prazo inicial foi aditivado em média de 201%.
A respeito dos empreendimentos de infraestrutura de drenagem, os resultados
mostraram que aqueles com duração original inferior a 360 dias foram prorrogados em
torno 77%, enquanto as obras de vigência igual ou superior a 1 ano não apresentaram
uma uniformidade nos dias aditados, exibindo uma variação de zero até 188%.
Por sua vez, 64% das obras de pavimentação apresentaram-se com aumento de
150% da vigência contratual e as demais não foram objeto de aditivo de prazo. Nesse

caso, cabe salientar que em tais construções figuram também os serviços de tapa-buraco
supracitados – de natureza continuada –, cuja duração inicial foi prevista para dois anos.
E, sendo assim, tais resultados demonstram que a dilação contratual verificada encontrase respaldada no limite legal de cinco anos Lei n. 8.666, 1993, art. 57, II.
Semelhantemente, os resultados indicaram que 73% dos contratos de
infraestrutura de urbanização com duração igual a setecentos e trinta dias correspondem
a serviços continuados – entre eles, os de iluminação pública, de podas, das supressões
de árvores e secções de raízes, das praças, jardins e canteiros centrais, de próprios –
obtiveram aditamento médio de prazo de 107%, o que reforça ainda mais a observância
por parte da SUDECAP do dispositivo legal do art. 57, II da Lei n. 8.666 (1993), e os
outros 28% não foram aditados em termos temporais. Já as obras de urbanização com
vigência entre um e dois anos obtiveram dilação de 104%, sendo que as de duração de
um ano não foram prorrogadas.
Ainda, os achados deste trabalho retratam que as construções de urbanização
planejadas para serem executadas em menos de dois anos foram as que sofreram as
maiores dilações: 71% das obras com conclusão prevista por mais de seis meses e
menos que um ano revelaram um aumento médio do prazo de 203% e, em contrapartida,
as 29% restantes apresentaram atraso de 45%. E os empreendimentos de 180 dias
tiveram suas vigências elevadas em 297%, e de 90 dias em 380%. Esse resultado ratifica
o comportamento outrora identificado da quantidade relativa de dias aditados das obras
de edificação: quanto menor a vigência contratual maiores são os aditamentos de prazo,
conforme Figura 11, acima, sugerindo que 13% das obras de infraestrutura de
urbanização tiveram suas durações subdimensionadas.
4.1.5 Aditamentos de serviços
A observação direta e a análise documental ratificam os resultados obtidos pela
triangulação entre os depoimentos dos gestores e técnicos sobre elaboração da terceira
edição do Caderno de Encargos da SUDECAP (CES) no ano de 2008 teve o objetivo de
aprimorar a adoção do método de controle e garantia da qualidade preconizada pela
Norma Brasileira (NBR) ISO 2001. Produto tanto do Caderno de Padrões de
Infraestrutura Urbana de 1984, como da primeira revisão em novembro/2000 e da
segunda em outubro de 2001 (Depoimento do Técnico 12).

Foi confirmado, pois, pela a observação direta e a análise documental que se
trata de um documento técnico definidor das diretrizes técnicas para a contratação,
execução, supervisão e controle de serviços de projeto e obra do município de BH.
A utilização do CES (2008) é obrigatória no acompanhamento e fiscalização das obras e
serviços de engenharia, prevista no Decreto n. 10.710 (2001), art. 42 § 5º e seu objetivo
precípuo é estabelecer a padronização dos procedimentos técnicos e executivos dos
serviços de engenharia com vistas a garantir o desenvolvimento da elaboração de
projetos e execução de obras públicas da Capital, e a qualidade e credibilidade dos
produtos entregues pela PBH à comunidade (Depoimento do Chefe de Divisão 5).

Sendo assim, o CES (2008) categorizou os serviços de engenharia mais comuns
nas contratações de projeto e obra da PBH em 23 grupos denominados ‘grandes itens’,
conforme a Tabela 11:
Tabela 11: Agrupamentos dos serviços de obra em ‘grandes itens’ – Padrão SUDECAP
Grupo de serviço /
Descrição
Código
Grande item
Conjunto de operações necessárias à execução dos
serviços preliminares e da instalação da obra,
compreendidos pela elaboração da vistoria cautelar,
diretrizes gerais de segurança e medicina do trabalho, e
pelas instalações provisórias a serem executadas junto à
01.00.00 Instalação da obra
área a ser urbanizada ou edificada, com a finalidade de
garantir condições adequadas de trabalho, abrigo,
segurança e higiene a todos os elementos envolvidos,
direta ou indiretamente, na execução da obra, além dos
equipamentos e elementos necessários a sua execução
e identificação. (CES, 2008, p. 37)
Demolições e
Serviços de demolição e respectiva remoção. (CES,
02.00.00
remoções
2008, p. 87)
Operações de escavações e aterros, manuais ou
mecânicos, necessárias à adequação do terreno ou às
exigências de um determinado projeto a ser implantado,
03.00.00 Trabalhos em terra
a escavação e/ou o reaterro de valas visando o
acondicionamento de tubulações e execução de
fundações superficiais. (CES, 2008, p. 100)
Diversos tipos de fundações existentes. (CES, 2008, p.
04.00.00 Fundações
138)
Execução de galerias celulares para a condução de
águas pluviais sob vias em travessias de talvegues, ou
Galeria celular e/ou
05.00.00
para condução de água em talvegues ao longo de ruas
contenções
ou avenidas ou sob elas, e tratamentos de fundo de vale
e/ou contenções. (CES, 2008, p. 161)
Estruturas de
Execução de estruturas de concreto e metálica e
06.00.00
concreto e metálica
aspectos construtivos. (CES, 2008, p. 218)
Execução da alvenaria, desde a locação ate o
revestimento final, e as etapas para execução da
07.00.00 Alvenarias e divisões
divisória, desde a locação ate o assentamento. (CES,
2008, p. 267)
Execução de engradamento (estrutura), coberturas,
08.00.00 Coberturas e forros
forros e calhas. (CES, 2008, p. 314)
Impermeabilizações Execução de impermeabilizações e isolamentos. (CES,
09.00.00
e isolamentos
2008, p. 343)
10.00.00 Instalação hidro
Execução de serviços de instalações hidráulicas de água

sanitária, incêndio e
gás

11.00.00

Instalação elétrica e
telefônica

12.00.00

Esquadria de
madeira

13.00.00 Serralheria
14.00.00 Revestimentos
Pisos, rodapés,
soleiras e peitoris
Vidros, espelhos e
16.00.00
acessórios
17.00.00 Pintura
15.00.00

fria, água quente, serviços de instalações hidráulicas
de drenagem de águas pluviais, de esgotos sanitários,
instalações de louças, metais e acessórios, prevenção
e combate a incêndio e instalações de gás combustível.
(CES, 2008, p. 392)
Execução de instalação de telefonia, instalação e
manutenção de sistemas de proteção contra descargas
atmosféricas (SPDA), oferecer infraestrutura para os
sistemas de cabeamento com as facilidades de
interconexão dentro e entre prédios, de automação e
distribuição de telecomunicações internas e externas.
(CES, 2008, p. 450)
Execução de instalação de esquadria de madeira. (CES,
2008, p. 491)
Execução dos serviços relativos à serralheria. (CES,
2008, p. 506)
Execução dos serviços de revestimento de paredes e
tetos. (CES, 2008, p. 567)
Execução de pisos em geral. (CES, 2008, p. 588)

Execução de instalação de vidros, espelhos e
acessórios. (CES, 2008, p. 630)
Execução de pintura imobiliária. (CES, 2008, p. 636)
Os equipamentos esportivos, as placas, as bancadas e
prateleiras, os equipamentos e peças padrão e os
18.00.00 Serviços diversos
equipamentos para playground padronizados pela PBH.
(CES, 2008, p. 673)
Execução de dispositivos para drenagem urbana, redes
tubulares de concreto, escoramentos, as alas de entrada
19.00.00 Drenagem
e saída, bocas-de-lobo, caixas de passagem, poços de
visita, descidas d' agua, sarjetas, drenos e canaletas.
(CES, 2008, p. 736)
Execução de pavimentação, com a terraplenagem já
concluída na cota estabelecida em projeto, separando as
20.00.00 Pavimentação
etapas executivas por tipo de estrutura. (CES, 2008, p.
873)
Execução de obras complementares e paisagismo:
remoção e assentamento de meio-fio, passeio, muros,
Urbanização e obras cercas definitivas, alambrado, plantio de grama,
21.00.00
complementares
ajardinamento, dispositivos de proteção para árvores,
transplantio, poda, supressão de árvores, destoca de
raízes. (CES, 2008, p. 931)
Máquinas pesadas inclusive operador para apoio aos
30.00.00 Equipamentos
serviços de obras e manutenção.
Mão de obra empregada nos serviços (contínuos) de
55.00.00 Mão de obra
manutenção.
Fonte: Elaboração própria com base em CES (2008).

Tendo isso em vista, por meio de um exame mais aprofundado e específico das
planilhas dos aditivos contratuais de obras da SUDECAP , objetivou-se identificar os
tipos de serviços, segundo a classificação supracitada, que se figuram com maior
recorrência nos processos de aditamentos dos contratos de construções públicas da
capital mineira BH.

Para as obras de edificação, os resultados evidenciaram que o grande item mão
de obra é disparadamente aquele com maior valor de alteração contratual, seguido dos
equipamentos, o que pode ser facilmente explicado por não só representarem serviços
específicos dos contratos de manutenção – considerados de natureza continuada e, por
isso, passíveis de serem prorrogados por até cinco anos, conforme IN n. 02 (2008) e Lei
n. 8.666 (1993), art. 57, II –, mas também por preponderarem nesses tipos de
contratações do setor público, totalizando juntos 40,35% dos valores aditivados,
conforme a Tabela 12. Observa-se também que, na mesma tabela, esse comportamento
dos valores aditados é definido preponderantemente pelos valores dos acréscimos
aditados já que estes apresentam uma tendência muito próxima dos ajustes totais, o que
não é identificado para as supressões de serviços.
Tabela 12: Valor dos acréscimos e decréscimos dos serviços aditados nas obras de edificação – em
fevereiro/2015 a novembro/2016.
Acréscimo
Acréscimos Decréscimos
+Decréscimo
Código
Grande Item
%
R$*
%
R$*
%
R$*
Acum.
55.00.00 Mão de obra
15,106
34 14,915
38
-191
4
30.00.00 Equipamentos
2,931
40 2,660
7
-271
5
11.00.00 Instalação elétrica e telefônica
2,414
46 2,101
5
-313
6
17.00.00 Pintura
2,343
51 1,993
5
-350
7
04.00.00 Fundações
2,136
56 1,609
4
-527
10
01.00.00 Instalação da obra
2,095
60 2,017
5
-79
2
21.00.00 Urbanização e obras complementares
2,011
65 1,264
3
-747
14
15.00.00 Pisos, rodapés, soleiras e peitoris
1,900
69 1,407
4
-494
9
02.00.00 Demolições e remoções
1,773
73 1,686
4
-87
2
Instalação hidro-sanitária, incêndio e
10.00.00
1,762
77 1,575
4
-187
4
gás
03.00.00 Trabalhos em terra
1,691
81 1,460
4
-231
4
13.00.00 Serralheria
1,544
84 1,280
3
-264
5
07.00.00 Alvenarias e divisões
1,528
88
963
2
-565
11
14.00.00 Revestimentos
1,352
91 1,023
3
-329
6
08.00.00 Coberturas e forros
1,115
93
948
2
-167
3
05.00.00 Galeria celular e/ou contenções
738
95
668
2
-70
1
20.00.00 Pavimentação
621
96
510
1
-111
2
19.00.00 Drenagem
535
98
378
1
-157
3
16.00.00 Vidros, espelhos e acessórios
433
98
381
1
-52
1
09.00.00 Impermeabilizações e isolamentos
431
99
391
1
-39
1
12.00.00 Esquadria de madeira
245
100
197
1
-48
1
06.00.00 Estruturas concreto e metálica
18.00.00 Serviços diversos
Total
15.106
14.915 100
-191 100
Fonte: Elaboração própria.* Em milhares.

Além disso, os resultados apontaram que se destacaram também outros 13
serviços totalizando 53% do valor de ajuste contratual, a saber: a instalação elétrica e
telefônica, pintura, fundações, instalação da obra, urbanização e obras complementares,
pisos, rodapés, soleiras e peitoris, demolições e remoções, instalação hidrossanitária,
incêndio e gás, trabalhos em terra, serralheria, alvenarias e divisões, revestimentos e
coberturas e forros.
Para os empreendimentos de infraestrutura, os resultados mostraram que os
quatro primeiros grandes itens explicam 55% dos valores aditados, conforme a tabela
13. Dentre eles destacam-se os serviços de pavimentação porque representam obras de
manutenção de natureza continuada, seguidos dos aditamentos da galeria celular e/ou
contenções, fundações e drenagem. Expandindo essa análise, verificou-se que os onze
primeiros grandes itens respondem por 91% dos aditivos, incluindo, pois, os serviços de
trabalhos em terra, estruturas de concreto e metálica, equipamentos, instalação elétrica e
telefônica, demolições e remoções, mão de obra, instalação da obra, nessa ordem.
Tabela 13: Valor dos acréscimos e decréscimos dos serviços aditados nas obras de infraestrutura –
em fevereiro/2015 a novembro/2016.
Acréscimo
Acréscimo
Decréscimo
+ Decréscimo
Código
Grande item
%
R$*
R$
%
R$
%
Acum.
20.00.00 Pavimentação
76,103
25
72,902 33
-3,201
4
05.00.00 Galeria celular e/ou contenções
38,746
38
25,443 12 -13,303 16
04.00.00 Fundações
28,011
47
17,916
8 -10,096 12
19.00.00 Drenagem
22,105
55
14,737
7
-7,368
9
03.00.00 Trabalhos em terra
20,540
62
12,053
6
-8,487 10
06.00.00 Estruturas concreto e metálica
18,558
68
14,249
7
-4,309
5
30.00.00 Equipamentos
18,537
74
16,799
8
-1,737
2
11.00.00 Instalação elétrica e telefônica
16,844
80
9,144
4
-7,700
9
02.00.00 Demolições e remoções
15,129
85
4,958
2 -10,171 12
55.00.00 Mão de obra
10,387
88
7,037
3
-3,351
4
01.00.00 Instalação da obra
9,136
91
5,977
3
-3,158
4
15.00.00 Pisos, rodapés, soleiras e peitoris
7,060
93
3,458
2
-3,602
4
10.00.00 Instalação hidro sanitária, incêndio e gás
5,324
95
3,801
2
-1,523
2
21.00.00 Urbanização e obras complementares
3,933
96
2,378
1
-1,555
2
14.00.00 Revestimentos
3,363
98
2,479
1
-884
1
13.00.00 Serralheria
2,370
98
1,270
1
-1,099
1
17.00.00 Pintura
2,214
99
1,922
1
-292 0,3
07.00.00 Alvenarias e divisões
1,378
99
1,223
1
-155 0,1
09.00.00 Impermeabilizações e isolamentos
630
99
595 94
-35
0
08.00.00 Coberturas e forros
625
100
451 72
-174
0
12.00.00 Esquadria de madeira
8
100
891 100
0
18.00.00 Serviços diversos
6
100
6 100
0
16.00.00 Vidros, espelhos e acessórios
1
100
1 100
0
Total
301,006
218,807
82,199
Fonte: Elaboração própria.* Em milhares

Os resultados indicam que tanto paras as obras de edificação, tabela 12, como
para as de infraestrutura, tabela 13. Semelhantemente, o comportamento dos valores
aditados é definido preponderantemente pelos valores dos acréscimos já que estes
apresentam uma tendência muito próxima dos ajustes totais, o que não é identificado
para as supressões de serviços.
Tabela 14: Valor dos acréscimos e decréscimos dos serviços aditados nas obras de infraestrutura de
urbanização – em fevereiro/2015 a novembro/2016.
Acréscimo +
Acréscimo
Decréscimo
Decréscimo
Código
Grande item
%
R$*
R$*
%
R$*
%
Acum.
Galeria celular e/ou
05.00.00
23,620
14
11,367
11 -12,253
19
contenções
04.00.00 Fundações
23,189
27
13,471
13
-9,718
15
Instalação elétrica e
11.00.00
16,833
37
9,133
9
-7,700
12
telefônica
30.00.00 Equipamentos
16,320
47
15,449
15
-871
1
Estruturas concreto e
06.00.00
55
10,235
10
-4,249
6
14,484
metálica
19.00.00 Drenagem
13,347
63
9,292
9
-4,055
6
02.00.00 Demolições e remoções
13,222
71
3,942
4
-9,280
14
03.00.00 Trabalhos em terra
11,782
78
7,604
7
-4,179
6
Pisos, rodapés, soleiras e
15.00.00
6,914
82
3,342
3
-3,572
5
peitoris
01.00.00 Instalação da obra
5,857
85
3,066
3
-2,791
4
Instalação hidro-sanitária,
10.00.00
4,961
88
3,623
3
-1,339
2
incêndio e gás
20.00.00 Pavimentação
4,862
91
2,269
2
-2,593
4
55.00.00 Mão de obra
4,831
94
4,669
4
-162
0
14.00.00 Revestimentos
3,269
95
2,394
2
-876
1
13.00.00 Serralheria
2,138
97
1,068
1
-1,070
2
Urbanização e obras
21.00.00
1,746
98
1,060
1
-686
1
complementares
17.00.00 Pintura
1,460
99
1,169
1
-291
0
07.00.00 Alvenarias e divisões
1,223
99
1,116
1
-107
0
Impermeabilizações e
09.00.00
619
100
584
1
-35
0
isolamentos
08.00.00 Coberturas e forros
585
100
411
0
-174
0
12.00.00 Esquadria de madeira
7
100
7
0
0
18.00.00 Serviços diversos
6
100
6
0
0
16.00.00 Vidros, espelhos e acessórios
100
0
0
0 105,277 100 -65,999 100
Total
171,276
Fonte: Elaboração própria.* Em milhares

Quanto aos tipos de obras de infraestrutura, as obras de urbanização, Tabela 14,
apresentam maior recorrência de aditamentos nos serviços de galeria celular e/ou
contenções, fundações, instalação elétrica e telefônica, equipamentos, estruturas de
concreto e metálica, drenagem, demolições e remoções, trabalhos em terra, pisos,

rodapés, soleiras e peitoris. Os resultados apontam que esses nove grandes itens
representam mais de 80% dos valores dos serviços aditados e que, para esse tipo de
empreendimento, tanto os acréscimos quanto os decréscimos de serviços demonstraram
uma trajetória semelhante à do total de ajustes contratuais.
Conforme esperado, conforme se pode depreender da Tabela 15, o grande item
‘Pavimentação’ é o que predomina nos aditamentos das obras de implantação,
restauração e recuperação de pavimentos com 92% do total. Em seguida, drenagem e
instalação da obra, nesta ordem, são os serviços que mais figuram nos termos de
aditamento contratual.
Tabela 15: Valor dos acréscimos e decréscimos dos serviços aditados nas obras de infraestrutura de
pavimentação – em fevereiro/2015 a novembro/2016.
Acréscimo +
Acréscimo Decréscimo
Decréscimo
Código
Grande item
%
R$*
R$* % R$* %
Acum.
20.00.00 Pavimentação
69,990
92 69,990 93
0
0
19.00.00 Drenagem
1,442
94 1,442
2
0
0
01.00.00 Instalação da obra
1,177
95 1,177
2
0
0
17.00.00 Pintura
733
96
733
1
0
0
55.00.00 Mão de obra
700
97
51
0 -649 100
30.00.00 Equipamentos
648
98
648
1
0
0
21.00.00 Urbanização e obras complementares
495
99
495
1
0
0
05.00.00 Galeria celular e/ou contenções
308
99
308
0
0
0
04.00.00 Fundações
246
99
246
0
0
0
02.00.00 Demolições e remoções
234
100
234
0
0
0
03.00.00 Trabalhos em terra
124
100
124
0
0
0
06.00.00 Estruturas concreto e metálica
62
100
62
0
0
0
07.00.00 Alvenarias e divisões
39
100
39
0
0
0
10.00.00 Instalação hidro-sanitária, incêndio e gás
15
100
15
0
0
0
13.00.00 Serralheria
12
100
12
0
0
0
15.00.00 Pisos, rodapés, soleiras e peitoris
11
100
11
0
0
0
14.00.00 Revestimentos
1
100
1
0
0
0
08.00.00 Coberturas e forros
0
100
0
0
0
0
09.00.00 Impermeabilizações e isolamentos
0
100
0
0
0
0
11.00.00 Instalação elétrica e telefônica
0
100
0
0
0
0
12.00.00 Esquadria de madeira
0
100
0
0
0
0
16.00.00 Vidros, espelhos e acessórios
0
100
0
0
0
0
18.00.00 Serviços diversos
0
100
0
0
0
0
0 75,589 100 -649 100
Total
76,238
Fonte: Elaboração própria.* Em milhares.

Em relação aos serviços de drenagem, consoante a Tabela 16, mais de 70% do
valor dos aditamentos é explicado por apenas 4 serviços, a saber a execução de galeria
celular e/ou contenções – em primeiro lugar, conforme esperado –, trabalhos em terra,

drenagem e mão de obra. Esta por sua vez, se fundamenta naqueles contratos de obras
de manutenção de natureza contínua.
Tabela 16: Valor dos acréscimos e decréscimos dos serviços aditados nas obras de infraestrutura de
drenagem – em fevereiro/2015 a novembro/2016.
Acréscimo +
Acréscimo Decréscimo
Decréscimo
Código
Grande item
%
R$*
R$* %
R$*
%
Acum.
05.00.00 Galeria celular e/ou contenções
11,160
28 10,111 41 -1,048
7
03.00.00 Trabalhos em terra
7,237
46 2,977 12 -4,261
28
19.00.00 Drenagem
6,239
61 2,964 12 -3,275
21
55.00.00 Mão de obra
3,918
71 1,379
6 -2,540
16
04.00.00 Fundações
3,438
79 3,060 12
-378
2
21.00.00 Urbanização e obras complementares
1,600
83
735
3
-865
6
01.00.00 Instalação da obra
1,548
87 1,207
5
-341
2
02.00.00 Demolições e remoções
1,477
91
601
2
-876
6
06.00.00 Estruturas concreto e metálica
1,073
93 1,013
4
-60
0
20.00.00 Pavimentação
1,028
96
422
2
-606
4
30.00.00 Equipamentos
884
98
18
0
-867
6
Instalação hidro-sanitária, incêndio e
10.00.00
334
99
150
1
-184
1
gás
13.00.00 Serralheria
210
99
180
1
-29
0
15.00.00 Pisos, rodapés, soleiras e peitoris
100
100
71
0
-29
0
07.00.00 Alvenarias e divisões
61
100
13
0
-47
0
14.00.00 Revestimentos
45
100
37
0
-8
0
09.00.00 Impermeabilizações e isolamentos
10
100
10
0
0
0
17.00.00 Pintura
10
100
10
0
0
0
08.00.00 Coberturas e forros
5
100
5
0
0
0
11.00.00 Instalação elétrica e telefônica
5
100
5
0
0
0
12.00.00 Esquadria de madeira
0
100
0
0
0
0
16.00.00 Vidros, espelhos e acessórios
0
100
0
0
0
0
18.00.00 Serviços diversos
0
100
0
0
0
0
0 24,967 100 -15,415 100
Total
40.382
Fonte: Elaboração própria.*Em milhares

Por fim, de acordo com a Tabela 17, as evidências deste trabalhos revelam que
os contratos de infraestruturas de contenções demonstraram ser mais recorrentes em
aditivos dos serviços de galeria celular e/ou contenções, estruturas concreto e metálica,
trabalhos em terra, fundações, drenagem, ou seja, apenas cinco dos grandes itens
respondem por mais de 77% dos aditivos para este tipo de obra.
Outro ponto, a análise horizontal da Tabela 18 compara o volume financeiro em
termos percentuais dos quatro tipos de obras de infraestrutura em cada grande item, e
revela que as de urbanização – seguidas dos empreendimentos de drenagem, contenção
de encostas e pavimentação, nesta ordem – são as que absorvem os maiores vultos de
recursos dos aditamentos para quase todos os grupos de serviços, com exceção dos de
pavimentação e vidros, espelhos e acessórios.

Tabela 17: Valor dos acréscimos e decréscimos dos serviços aditados nas obras de infraestrutura de
contenção – em fevereiro/2015 a novembro/2016.
Acréscimo +
Acréscimo
Decréscimo
Decréscimo
Código
Grande item
%
R$*
R$*
%
R$*
%
Acum.
05.00.00 Galeria celular e/ou contenções
3,659
28
3,657
28
-2
1
06.00.00 Estruturas concreto e metálica
2,940
50
2,940
23
0
0
03.00.00 Trabalhos em terra
1,395
61
1,348
10
-48
35
04.00.00 Fundações
1,138
70
1,138
9
0
0
19.00.00 Drenagem
1,077
78
1,039
8
-38
28
55.00.00 Mão de obra
938
85
938
7
0
0
30.00.00 Equipamentos
684
90
684
5
0
0
01.00.00 Instalação da obra
553
94
527
4
-27
19
20.00.00 Pavimentação
223
96
221
2
-2
2
02.00.00 Demolições e remoções
195
98
180
1
-14
11
Urbanização e obras
21.00.00
91
98
87
1
-4
3
complementares
07.00.00 Alvenarias e divisões
55
99
55
0
0
0
14.00.00 Revestimentos
48
99
48
0
-1
1
15.00.00 Pisos, rodapés, soleiras e peitoris
35
99
35
0
0
0
08.00.00 Coberturas e forros
35
100
35
0
0
0
Instalação hidro sanitária, incêndio
10.00.00
14
100
14
0
0
0
e gás
13.00.00 Serralheria
11
100
11
0
0
0
17.00.00 Pintura
10
100
10
0
0
0
11.00.00 Instalação elétrica e telefônica
6
100
6
0
0
0
12.00.00 Esquadria de madeira
1
100
1
0
0
0
16.00.00 Vidros, espelhos e acessórios
1
100
1
0
0
0
18.00.00 Serviços diversos
1
100
1
0
0
0
09.00.00 Impermeabilizações e isolamentos
0
100
0
0
0
0
Total
13,111
12,975 100
-136
100
Fonte: Elaboração própria.* Em milhares

Os resultados também reforçam que as construções do tipo urbanização
absorvem praticamente todos os aditivos referentes aos serviços de impermeabilizações
e isolamento, instalação elétrica e telefônica, revestimentos e pisos, rodapés, soleiras e
peitoris.
Esses achados permitiram inferir e pontuar as áreas e/ou serviços com maiores
deficiências na elaboração dos projetos básicos. Com isso e tendo em vista que tais
projetos também são contratados por licitação, é razoável valer-se desse levantamento
como uma ferramenta de análise com maior acuidade e rigor para a contratação dos
futuros projetos, já que os empreendimentos que apresentaram maior volume físicofinanceiro de repactuações representam também as empresas de projetos licitadas que
possuem menos expertise ou que não detém know how para entregar o tipo de objeto
contratado pelo aparelho estatal municipal. A partir de então, uma vez identificadas as

empreiteiras com baixo nível técnico, pode-se pensar ou desenvolver mecanismo que as
impeçam de participar dos futuros certames.
Tabela 18: Composição relativa dos aditamentos de grandes itens por tipo de obra de
infraestrutura.
Código
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00

Grande item

Instalação da obra
Demolições e remoções
Trabalhos em terra
Fundações
Galeria celular e/ou contenções
Estruturas concreto e metálica
Alvenarias e divisões
Coberturas e forros
Impermeabilizações e isolamentos
Instalação hidro-sanitária, incêndio e
10.00.00
gás
11.00.00 Instalação elétrica e telefônica
12.00.00 Esquadria de madeira
13.00.00 Serralheria
14.00.00 Revestimentos
15.00.00 Pisos, rodapés, soleiras e peitoris
16.00.00 Vidros, espelhos e acessórios
17.00.00 Pintura
18.00.00 Serviços diversos
19.00.00 Drenagem
20.00.00 Pavimentação
21.00.00 Urbanização e obras complementares
30.00.00 Equipamentos
55.00.00 Mão de obra
Fonte: Elaboração própria.*Em percentual (%)

51
80
63
75
45
72
91
91
98

20
5
1
1
1
0
3
0
0

20
12
25
17
40
7
1
1
2

Contenção
de
Total*
encosta*
9
100
4
100
11
100
6
100
14
100
21
100
4
100
8
100
0
100

95

0

4

0

100

100
85
84
97
97
0
61
88
63
3
45
92
66

0
0
1
0
0
0
38
0
10
96
21
4
1

0
0
14
1
2
0
1
0
20
1
31
0
20

0
15
1
2
1
100
1
12
7
0
4
4
13

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Urbani- Pavimen- Drenazação*
tação*
gem*

Todavia, não fez parte do escopo desta pesquisa a tentativa de se correlacionar
os empreendimentos mais suscetíveis às revisões de projeto, ante o volume de
aditamento registrado, às respectivas empresas formuladoras dos concernentes projetos
licitados, mesmo que a base de dados investigada tenha permitido tal verificação, a fim
de que às empresas, aos empreendimentos, aos fiscais e gestores de contrato, bem como
a toda administração pública municipal lhes fossem preservada a imagem. Entende-se,
ainda, que por se tratar de uma nova abordagem de avaliação da contratação dos
serviços de obras públicas e de engenharia, a mesma requer a validação pelo corpo
técnico e gestores municipais e, por isso mesmo, estes resultados propiciados devem ser
disponibilizados e tratados, num primeiro momento, no âmbito interno da Secretaria e

da Autarquia, até que os mesmos sejam aprovados e aceitos pelas autoridades
competentes.
Além disso, buscou-se também com esses resultados viabilizar o início de
estudos da concepção e criação de mecanismos de controle com vistas ao
aprimoramento das especificações e exigências definidas no TR dos editais de licitação
dos serviços de elaboração de projeto com a finalidade de refinar a seleção de empresas
por critérios objetivos – em respeito ao dispositivo da Lei 8.666, 1993, art. 44, caput
que prediz que no julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os
critérios objetivos definidos no edital ou convite – que sejam primordialmente técnicos,
e com o intuito de mitigar as deficiências projetivas e as consequentes patologias
construtivas.
Verificou-se, pois, que os depoentes dos três agrupamentos enxergam que,
consoante a Santos, Giandon, Turra e Santos (2002), Oliveira e Melhado (2002), TCU
(2011b), Ribeiro (2012) a implantação de empreendimentos que respeite ao cronograma
físico e financeiro planejado tem se tornado incomum por diversos motivos, dentre eles
a recorrência de inconformidades e incompatibilidades nos projetos, influências dos
stakeholders, a falta de know how das construtoras contratadas e a presença marcante da
mão de obra desqualificada, como também a ausência de consistência entre as etapas de
projeto e obra que, de acordo com R. R. Oliveira (1994), Heineck (1995), Santos,
Giandon et al. (2002), Mayr e Varvakis (2005), muitas vezes, se justifica pelos próprios
aparatos legais, como é o caso da Lei n. 8.666 (1993), a qual, segundo Oliveira e
Melhado (2002) e Brasiliano e Calmon (2000), impõem elevada rigidez às licitações e,
consequentemente, dificuldades na obtenção de qualidade nas obras públicas.
4.1.6 Análise de Aditivos de Serviços versus Jogo de Planilha
Conforme postulado por Campelo e Cavalcante (2014), pelo Decreto n. 7.983
(2013) e pelos acórdãos do TCU AC n. 3100 (2013), AC n. 2654 (2012), AC n. 0583
(2003), nesta pesquisa, analisou-se os aditivos de serviços, também conhecidos como
reprogramação da planilha do contrato ou replanilhamento contratual como o intuito de
averiguar sobre a ocorrência ou não do chamado ‘jogo de planilhas’, que traduz no
“desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocasionado pelos sucessivos termos
aditivos a alterar os quantitativos de serviços inicialmente pactuados, com redução
relevante do desconto originalmente oferecido à Administração à época da pactuação do
ajuste” (Campelo e Cavalcante, 2014, p. 361).

Este exame se deu por duas etapas: a primeira é a comparação da planilha
original do contrato com a planilha orçamentária (ou licitada ou preço global de
referência) a fim de checar se a empresa vencedora da licitação ofertou proposta com
desconto e, se sim, em que montante o fez, o que se equivale a calcular a razão da
proposta vencedora pelo valor orçado do empreendimento. A segunda fase consistiu em
realizar o mesmo cálculo, porém, agora com o valor da planilha contratual atualizado,
valendo-se da planilha aditada (reprogramada) e relacioná-la à planilha orçamentária
(ou licitada ou preço global de referência). Buscou-se, assim, averiguar se o desconto
concedido no certame prevalece após a formalização do(s) aditamento(s).
No caso da SUDECAP, nesta análise, cabe ressaltar que, em vez de se
considerar a planilha orçamentária, valeu-se da planilha de custo direto da obra, ou seja,
do valor orçado sem BDI. Esse tratamento se mostrou pertinente já que o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos é medido pelo o que se convencionou chamar Fator
K, a razão entre o preço da proposta e o preço de custo direto. Esse procedimento é
suportado pelo método do desconto do manual do TCU (2011b), recomendado por esta
Corte como sendo o mais adequado para avalição do jogo de planilha, já que se baseia
em checar se o desconto (em termos relativos) oferecido na proposta do certame é
preservado após oficialização dos aditivos de serviços. Além disso, essa investigação
só se justifica ou se perfaz pertinente se o desconto concedido pela contratada no
momento processo licitatório tenha sido de forma não linear ou se para os diversos
serviços contratuais tenham sido apresentados descontos distintos.
Os resultados confirmam o apontamento do TCU (2012) a respeito da
verificação do jogo de planilha, que se trata de uma tarefa meticulosa, de profundidade
e, por isso, sobremaneira desafiadora para os trabalhos de fiscalização e auditoria. Para
exemplificar, esse tribunal menciona dois casos: o primeiro, a verificação dos
quantitativos de terraplanagem, que se mostra um tanto complexa em vários tipos de
obras (rodovias, barragens etc.) e exige subsídios dos serviços de topografia para maior
precisão na avaliação, mediante fornecimento dos levantamentos topográficos e
planialtimétricos, seções transversais, quadros de cubagem, entre outros, todos
fidedignos, que permitirão ponderar se os serviços que foram pagos correspondem aos
efetivamente executados, em respeito aos limites e às cláusulas contratuais.
Outro exemplo se refere à dificuldade de se estabelecer DMTs (distâncias
médias de transporte) para os volumes de massas movimentadas – cujo custo pode
ultrapassar 30% do valor global da obra – quando o empreendimento já se encontra

concluído, haja vista a impossibilidade de se identificar a origem e destino dos materiais
transportados, nos casos de inexistência da documentação comprobatória.
Foram, pois, analisadas as planilhas de 8 (oito) contratos, antes e após a
celebração dos aditamentos de serviços. Notadamente, este número é bastante pequeno
em relação aos aditivos já analisados na seção anterior, porém é facilmente justificado
pela limitação da quantidade de dados disponível na base do SGEE identificada por
meio da observação direta e análise documental.
A esse respeito, devem-se esclarecer três pontos importantes: o primeiro é que,
para se realizar tal exame, mostra-se imprescindível possuir as informações detalhadas
da planilha orçamentária do empreendimento, e como a implantação do sistema ainda é
consideravelmente recente, não houve tempo satisfatório para formação de um banco de
dados mais amplo, com orçamentos novos e cujas obras que já tenham sido licitadas e
entrado na fase de execução. O segundo se refere ao fato de que, antes, além de não
haver integração entre os sistemas de orçamentos, de licitação e de contratos da
SUDECAP, os mesmos não possuíam recursos para manutenção do histórico evolutivo
das planilhas orçamentárias e contratuais e do banco de dados, havendo muitas vezes,
portanto, a superposição de dados e a consequente perda dos enlaces e desdobramentos
iniciais. O terceiro aspecto se revela porque, por mais que as informações tenham sido
migradas na sua totalidade e de forma fidedigna para o SGEE, não se puderam
reconstruir os vínculos entre as diversas etapas e processos do planejamento,
contratação, execução e fiscalização do empreendimento. Portanto, mesmo com tantos
registros outrora migrados, a verificação da ocorrência do jogo de planilha se mostra
viável somente quando a obra é planejada, desde a sua orçamentação, no sistema
integrado.
Os resultados apontam, portanto, na Tabela 19, que dos oito contratos
investigados, cinco mantiveram o equilíbrio econômico financeiro após a formalização
dos aditivos ou que o desconto que a empresa contratada ofertou para vencer a licitação
se manteve, mesmo após os (vários, em alguns casos) ajustes contratuais, o que é
comprovado pela imutabilidade do Fator K.

Cabe destacar, no entanto, que tais

aditamentos abrangeram somente a inclusão de serviços novos na planilha contratual e
não continham acréscimos e/ou decréscimos de quantitativos de itens já existentes no
escopo, fatores estes que preponderam como causa do jogo de planilha.

Tabela 19: Análise da manutenção equilíbrio econômico financeiro após a formalização dos aditivos
(método do desconto)
Obra

01
02
03
Aditivo n. 01
03
Aditivo n. 02
04
Aditivo n. 01
04
Aditivo n. 02
04
Aditivo n. 03
04
Aditivo n. 04
04
Aditivo n. 05
05
Aditivo n. 01
05
Aditivo n. 02

Preço*
Preço*
custo /
contrato
orçado
(A)
(B)

25,081 20,259
1,037
835

Aditivo
Preço*
Preço*
custo /
pactuado
orçado
(C)
(D)

Fator K
Valor*
Custo*
do
Antes do
Depois do
contrato atualizado
aditivo
aditivo
(B + C)
aditado
(A/B ) [(A+C)/(B+D)]
(A + C)

99
21

80
17

25,180
1,05888

20,339
852

1,2380
1,2413

1,2380
1,2412

728

589

59

47

787

637

1,2356

1,2356

787

637

17

14

804

651

1,2356

1,2356

1,095

785

16

12

1,111

7961

1,3955

1,3955

1,111

796

3

3

1,115

799

1,3955

1,3955

1,115

799

13

9

1,128

808

1,3955

1,3955

1,128

808

2

1

1,129

809

1,3955

1,3955

1,129

8098

26

18

1,155

828

1,3955

1,3955

67,206 48,322

607

435

67,813

48,756

1,3908

1,3909

67,813 48,756
Fonte: Elaboração própria.
*Em reais.

62

62

67,875

48,818

1,3909

1,3904

Por outro lado, este corolário revela a existência de rigor, controle e técnica na
orçamentação de novos serviços que vão compor o escopo do contrato. Por meio da
observação direta e análise documental, constatou-se que a composição de preços novos
é elaborada por meio da incidência do Fator K do contrato sobre o custo direto (sem
BDI) dos serviços na data base, ficando, então, garantida e resguardada a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro definido na fase do certame, já que o nascedouro
dos itens não previstos inicialmente traz, em seu bojo, a relação/razão Fator K, haja
vista a inibir consideravelmente tentativas de se forjar sobrepreços e superfaturamento.
Por outro lado, os achados desta pesquisa apontaram também três contratos que
apresentaram justificadamente a alteração do equilíbrio do contrato inicial, conforme a
Tabela 20, em virtude da celebração de aditivos de reequilíbrio econômico-financeiro
reivindicado pela empresa, sob a alegação de existiam no contrato serviços cujos preços
unitários se mostravam, há algum tempo, defasados em relação ao mercado.
Em que pese os referidos reequilíbrios serem devidos às empresas, vale destacar
que, nestes casos, os aditivos ensejaram uma alteração do Fator K em torno de treze
pontos percentuais e um encargo médio 9,21% ao erário, que corresponde
aproximadamente a R$ 2 milhões de reais.

Tabela 20:Aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e inevitável transformação do Fator K
(método do desconto).
Valor contrato
original
Preço
Preço*
custo/orça
contrato
do
(A)
(B)

Obra

06

20.387

07

19.752

08

19.470

Valor contrato
reequilibrado
Preço* Preço*
reequili custo/or
brado
çado
(C)
(D)

Valor* do
contrato
aditado
(A + C)

Fator K
Custo*
atualizado
(B + C)

Antes
do
aditivo
(A/B )

Depois do
aditivo
[(A+C)/(B
+D)]

Aumento do
contrato
R$*

%

14.405

22.212

14.405

42.599

28.810

1,4153

1,5420

1.825

9

13. 920

21.582

13.920

1.333

27.840

1,4189

1,5504

1.830

9

13.688

21.303

13.687

40.773

27.375

1,4224

1,5564

1.834

9

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados corroboram com o outro método sugerido pelo manual do TCU
(2011) para examinar o jogo de planilha é o da comparação com a segunda licitante melhor classificada. Esta ferramenta se fundamenta em contrapor a planilha contratual com
as demais propostas apresentadas na licitação, após a formalização dos aditamentos
contratuais, modificando-se os quantitativos dos serviços dos outros licitantes para
quantitativos de serviços finais do contrato vigente. Se confirmada a alteração na ordem
de classificação das licitantes, a apuração do valor do superfaturamento corresponderá à
diferença entre o preço total atualizado da planilha contratual e o preço total da planilha
do segundo licitante melhor colocado, corrigida pelos os quantitativos finais de
serviços.
Nesta pesquisa, em virtude das restrições do banco de dados do SGEE já
supracitadas, foi possível verificar o contrato de somente 3 obras e os resultados
evidenciaram que não houve alteração do ranking classificatório da licitação após a
formalização dos aditivos, Tabela 21.
Tabela 21:Exame do jogo de planilha pelo método da comparação com a segunda licitante melhor
classificada
Obra 6: Preços das propostas da licitação após aditivos
Licitante vencedor*
Licitante 2*
Licitante 3*
Licitante 4*

R$ 2.753

R$ 2.7823

R$ 2.783

R$ 2.797

Licitante 5*

R$ 2.804

Obra 7: Preços das propostas da licitação após aditivos
Preço*
Preço*
Preço* licitante vencedor
licitante 2
licitante 3

R$ 6.159

R$ 6.186

R$ 6.993

Obra 8: Preços das propostas da licitação após
aditivos
Preço*
Preço* licitante vencedor
licitante 2

R$ 780

R$ 783

Fonte: Elaboração própria.
*Valores em milhares

Deve-se ressaltar, no entanto, que além da amostra significativamente diminuta,
os aditamentos analisados não possuíam acréscimos e decréscimos de quantitativos de

item. Em vez disso, se incumbiram de apenas adicionar novos serviços não previstos
aos contratos, não abrangendo serviços comuns ao diversos licitantes desde a época da
abertura das propostas.
Os resultados deste trabalho, diante do tamanho desta amostra, sugerem ser
temerário fazer generalizações ou deduções sobre a existência ou não de controles ou
aparatos eficientes que visam mitigar prováveis alterações da classificação do certame.
No entanto, esse tipo de análise deve ser mormente estimulada e almejada pelo governo
por meio de mecanismos de controle com o objetivo garantir maior lisura das
contratações, evitar questionamentos por parte dos órgãos de controle e velar pelo pleno
respeito aos princípios administrativos que norteiam as contratações públicas, em
especial resguardar o caráter competitivo das licitações, de acordo com Lei n. 8.666
(1993), art. 3º, I.

4.1.7 Ajustes e adequações da base de dados coletada
Na amostra colhida, foram identificados 2 contratos cujo objeto contratual
contempla tanto serviços do tipo habitacional ou construção de unidades habitacionais
(edificação) como de urbanização (infraestrutura) e o tratamento viário do respectivo
entorno. Mas, para equacionar essa dualidade, achou-se razoável assumir tais contratos
como sendo de infraestrutura de urbanização pelo fato de ser este o tipo de serviço
contratual preponderante (em termos financeiros) em ambos tratados.
Além disso, foi localizado um contrato de serviços de demolições e um de obra
emergencial. A princípio, foi estudada a possibilidade de cada um ser considerado um
tipo específico de serviço de infraestrutura (ou seja, infraestrutura de demolições e
infraestrutura de obras emergenciais). Porém, além do fato de que seriam poucos
representativos relativamente ao tamanho da amostra, cada qual figurando apenas 1%
dos dados e inclusive em termos financeiros, a análise das características e
peculiaridades dos respectivos serviços contratuais permitiu admitir tais contratos como
sendo de infraestrutura de urbanização e infraestrutura de contenções de encostas,
respectivamente. Sendo assim, observou-se que, na prática, o referido contrato de
demolições oferecia apoio aos diversos tipos de obras, principalmente aos de
infraestrutura, assim como as obras emergenciais se manifestavam nas diferentes formas
de construção supracitadas, em primazia da contenção de encostas. Por isso, julgou-se
admissível e razoável o enquadramento dado.

Um fato relevante para esta análise de dados é que os programas anteriores à
reformulação dos sistemas da SUDECAP, ocorrida em 2015, além de não serem
integrados (ou oferecer uma integração diminuta e insuficiente à organização),
apresentavam certas vulnerabilidades dos registros, da segurança e fidedignidade dos
dados e, em alguns pontos, não ofereciam uma padronização de cadastramento das
informações e a preservação do histórico da execução da planilha contratual – além do
que diversos comandos e parametrizações dependiam de ações dos usuários, o que foi
mitigado com o atual sistema. Não obstante, por meio do desenvolvimento de diversos
controles auxiliares e paralelos implementados pelo corpo técnico e gerencial da
Autarquia, foi possível prevenir e resguardar consideravelmente a veracidade e
autenticidade das bases contratuais de tal fragilidade. A Tabela 22 resume os ajustes
e/ou as adequações observados.
Tabela 22: Adequações da base de dados dos contratos administrativos
Contrato
1
2
3
4

Descrição original
Serviços de habitação
habitacionais
Serviços de habitação
habitacionais
Demolições
Obras emergenciais

Reclassificação

e

unidades

Infraestrutura de urbanização

e

unidades

Infraestrutura de urbanização

5
Infraestrutura (genérico)
6
Infraestrutura (genérico)
7
Infraestrutura (genérico)
8
Infraestrutura (genérico)
9
Infraestrutura (genérico)
10
Infraestrutura (genérico)
11
Infraestrutura (genérico)
12
Infraestrutura (genérico)
13
Infraestrutura (genérico)
14
Infraestrutura (genérico)
15
Infraestrutura (genérico)
16
Infraestrutura (genérico)
17
Infraestrutura (genérico)
18
Infraestrutura (genérico)
19
Infraestrutura (genérico)
20
Infraestrutura (genérico)
21
Infraestrutura de contenção de encostas
22
Infraestrutura de urbanização
Fonte: Elaboração própria.

Infraestrutura de urbanização
Infraestrutura de contenção de
encostas
Infraestrutura de pavimentação
Infraestrutura de pavimentação
Infraestrutura de pavimentação
Infraestrutura de pavimentação
Infraestrutura de pavimentação
Infraestrutura de pavimentação
Infraestrutura de pavimentação
Infraestrutura de pavimentação
Infraestrutura de urbanização
Infraestrutura de urbanização
Infraestrutura de urbanização
Infraestrutura de urbanização
Infraestrutura de urbanização
Infraestrutura de urbanização
Infraestrutura de urbanização
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Na análise constatou-se que a referida ausência de uniformização da catalogação
dos aditivos de outrora resultou em pequenas inconsistências cadastrais de ordem
material, porém não representativas de potencial lesivo à AP, mas suficientes para exigir

o tratamento dos dados para determinados aditivos e contratos a fim de assegurar a
viabilidade desta análise. Dessa forma, foram ajustados alguns contratos que se
encontravam vinculados a um perfil de obra distinto da natureza do próprio objeto,
como também foi imprescindível a adequação de diversos itens aditados quanto ao
enquadramento ou classificação nos 23 grupos de serviços que norteiam e/ou organizam
a estrutura das planilhas orçamentárias e contratuais da SUDECAP. Em vista disso,
foram encontrados 16 contratos com denominação genérica de ‘obras de infraestrutura’,
o que não significou incorreções, mas a necessidade de designações mais específicas.
Desse total, portanto, 8 foram considerados obras de pavimentação e os outros 8, obras
de urbanização. Finalmente, conforme apresentado na Tabela 22, ainda constava na
amostra dois contratos de pavimentação, mas que foram cadastrados no sistema
equivocadamente um como obras de contenção de encostas e outro como obras de
urbanização.
4.1.8 Breve Discussão dos Resultados e Fechamento da Análise
Tomados em conjunto, esses resultados permitem afirmar que o primeiro
objetivo foi confirmado integralmente, uma vez que foi possível identificar o nível de
eficiência e eficácia que o município de BH apresenta na gestão de obras públicas e
serviços de engenharia em andamento. Nesse sentido, percebeu-se que há uma forte
preocupação com questões relativas à accountability e compliance, uma vez que os
resultados demonstram significativa aderência dos processos e dos atos dos agentes
públicos, nos diversos níveis hierárquicos, com os preceitos legais e, principalmente,
com os princípios constitucionais LIMPE. Embora o nível de eficiência seja moderado,
haja vista as inconsistências projetivas e o desalinhamento entre as áreas de obra e de
projeto da SUDECAP, e elevado volume de aditivos de serviços e de prazo,
caracterizando grandes atrasos na entrega dos empreendimentos.
Os resultados também permitem constatar que o segundo objetivo foi
confirmado integralmente, uma vez que foi possível descrever e discutir as áreas críticas
para o controle e a gestão de obras públicas e serviços de engenharia do município de
BH. Nesse sentido, percebeu-se ser imprescindível a SUDECAP canalizar esforços para
aprimorar o planejamento dos empreendimentos, devotando mais tempo e investimentos
às fases de estudo de concepção e de viabilidade e de elaboração de projetos. Verificouse também haver uma escassa comunicação entre os diversos setores da SUDECAP,

com destaque para o descasamento de atuação da área de projeto e de obra, justificando
grande parte dos inúmeros aditivos contratuais observados para todos os tipos de obra.
Além disso, alguns entrevistados apontaram, como ponto crítico, a rigidez da Lei 8.666
(1993) e o fato de tal legislação induzir a contratação dos projetos separada da execução
obras. Alia-se esse cenário, a inexistência de cursos de formação e capacitação do corpo
técnico e gerencial da SUDECAP e de políticas internas de transmissão do
conhecimento.
Finalmente, os achados da pesquisa permitem constatar que o terceiro objetivo
foi parcialmente confirmado, tendo em vista que foi possível analisar, em alguns
aspectos, em que a medida do sistema de controle e da gestão pública já estão sendo
utilizados para melhorar o desempenho da contratação, execução e fiscalização de obras
públicas nesse município. Nesse sentido, foi possível perceber que a SUDECAP
apresenta-se orientada para o desenvolvimento e aprimoramento do SCI, demonstrando
possuir controles eficazes de salvaguardas de seus ativos, como a utilização dos tipos de
licitação menor preço e técnica e preço de acordo com o grau de complexidade do
objeto contratado, a definição de critérios de aceitabilidade de preços que mitiguem a
possibilidade de ocorrência do jogo de planilha nos contratos vigentes, a persecução do
enquadramento dos aditivos aos limites previstos na Lei n. 8.666 (1993), art. 65, §1º.
Por outro lado, não foi possível verificar em que medida isso se dá, pois a qualidade da
elaboração dos projetos das obras públicas ainda se mostra um fator preocupante, muito
aquém do nível desejado, que se revela por meio do elevado volume de revisões
projetivas durante o andamento da obra e os resultantes aditamentos de serviços
extracontratuais e de dilação de prazo de vigência contratual.
Do que fora dito, pode-se perceber que, ante a crescente notoriedade que tem
ganhado a matéria da sobre a AP e o SCI na literatura brasileira e internacional, a gestão
de obras públicas requer constantemente um tratamento voltado à utilização eficiente,
proba dos recursos públicos a fim de garantir o aumento da qualidade e efetividade dos
serviços governamentais prestados à sociedade. Sob essa ótica, a admissão de
mecanismos de governança, pautada em accountability e compliance é fator
determinante para se ampliar o nível de entrega que a AP faz ao cidadão promovendo o
bem-estar social e o interesse coletivo.
Nesse sentido, portanto, a atual situação das obras públicas no Brasil e em BH
vem exigindo da SUDECAP uma atuação mais técnica, integrada, especializada em
seus diversos setores e níveis hierárquicos, promovendo uma real aproximação e

compatibilização entre as áreas de obras e projetos, a fim de se mitigar os desperdícios
de recursos, principalmente no que diz respeito à redução de elevado nível de
aditamentos das obras municipais, que se traduz também em melhorias na gestão
orçamentária e financeiras e a criação de blindagens do erário.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No capítulo anterior, os resultados foram apresentados, analisados e discutidos.
Neste, são traçadas as considerações finais.
A temática que envolve a AP e o SCI tem ganhado destaque na literatura
internacional, especialmente a partir das duas últimas décadas do século XX. No Brasil,
o exercício do controle e da gestão pública têm enfrentado diversos desafios, em
especial, em detrimento de um contexto nacional de grandes escândalos de corrupção,
indicando a possibilidade de má utilização de recursos públicos, desvios de dinheiro,
contratações ineficientes e fraudulentas, dentre outros fatores. Nesse ensejo, há que se
pensar em estratégias de controle e gestão pública que suportem os processos
decisórios, maximizando a eficiência e eficácia dos resultados organizacionais. Tais
estratégias deveriam ser orientadas para um maior aproveitamento dos recursos públicos
por meio da adoção de padrões de gestão, controle e governança pública, alicerçada em
mecanismos de accountability e compliance, dentre outros, a fim de melhor atender o
interesse coletivo com ampla entrega de serviços e bens públicos adequados e de
qualidade.
O ordenamento jurídico brasileiro que trata da matéria apresenta literalmente a
responsabilização cível, criminal e patrimonial a todos os agentes públicos que cometam
atos de improbidade administrativa, bem como a particulares que neles tomem parte.
Ainda, a Lei estabelece que as finanças públicas devam ser orientadas para a
responsabilidade na gestão fiscal.
A despeito desse aparato legal, o cenário político brasileiro, parece atravessar,
nos dias atuais, muito mais que uma crise financeira, dando sinais de uma profunda
crise ética, moral e institucional, caracterizada pela queda da credibilidade e confiança
das instituições públicas e governamentais e que perpassa os três poderes do Estado.
Mais do que isso, com os recentes escândalos sobre possíveis fraudes administrativas
envolvendo grandes corporações, o ambiente de controle e monitoramento das
organizações públicas e privadas ganhou maior atenção no cenário nacional, carecendo
de novas abordagens e, em muitas organizações, de uma nova estrutura. Isso porque os
mecanismos de AP, SCI e de governança no setor público, consistem em ferramentas
fundamentais para a criação e manutenção de um ambiente confiável, fortalecendo os
aspectos tangíveis e intangíveis da gestão pública. Em particular, tais mecanismos são
essenciais para aperfeiçoar os processos de seleção, contratação, execução e fiscalização
dos contratos administrativos de obras e serviços de engenharia - haja vista que esse

tipo de contrato representa, geralmente, empreendimentos de grandes vultos financeiros
e que demandam maior complexidade de fiscalização e de controle.
A literatura apresenta que estudiosos e profissionais que lidam com os SCI ainda
enfrentam desafios sobre a utilização desse sistema como meio de aumentar os níveis de
governança, salvaguardar ativos, aumentar a eficiência e eficácia, ainda mais na gestão
pública. Igualmente, a utilização de ferramentas de AP e SCI como instrumento para
melhorias no desempenho da gestão de obras públicas ainda é uma questão que está por
ser compreendida em profundidade, sendo essa uma preocupação da academia, dos
governos e da sociedade, pois ainda se sabe pouco sobre o tema.
Reconhecendo e explorando essa lacuna de investigação, tomou-se aqui, como
objeto de estudo o município de BH, sendo o estudo de caso operacionalizado na
SUDECAP – a quem competem os processos relativos à execução das obras de
edificações e infraestrutura, dos projetos, demais serviços de engenharia na capital
mineira. Nesse sentido, a pesquisa descrita nesta dissertação buscou analisar as
contribuições do controle e da gestão pública para melhorias no desempenho da
contratação, execução e fiscalização de obras públicas do município de BH.
Os achados da pesquisa indicam que a SUDECAP se revela uma entidade
executora de obras públicas não lhe cabendo a definição e programação das prioridades
de execução de obras requisitadas pelas diversas áreas sociais do município de BH.
Estas são atribuições da AP direta e ficam a cargo da SMOBI, à qual se incumbe de
repassar à SUDECAP a ordem de preferência de implantação dos empreendimentos.
Sendo assim, os resultados apontam para a necessidade de SMOBI definir uma
estratégia clara de planejamento das obras publicas, pautada em mecanismos de
orientação e de definição técnica das precedências do plano de obras de BH.
A partir de então, embora seja uma autarquia executora, cabe à SUDECAP
planejar o empreendimento em todas as suas fases, o que exige, pois, o aperfeiçoamento
dos estudos de concepção e de viabilidade das obras com a finalidade de se conseguir
antever os possíveis desdobramentos ou as prováveis falhas nos levantamentos
preliminares, garantindo a otimização de recursos e evitando os desperdícios causados
por situações não previstas na fase inicial – atualmente, trata-se de uma etapa crítica e
que condiciona os avanços da gestão de obras públicas do município. Outro ponto
primordial confirmado por diversos entrevistados reside em apresentar um adequado
planejamento financeiro embasado por uma eficiente programação de desembolsos que
respeite o cronograma regular do empreendimento e que extirpe qualquer possibilidade

de atrasos de pagamento. Alia-se a esse plano, o desafio de captação de recursos junto
ao Estado, à União e aos órgãos ou às entidades de financiamento e de fomento,
observando os prazos necessários para a consecução adequada de cada etapa do
processo de contratação de obras, desde a concepção até o recebimento do produto, a
construção encerrada.
Observou-se a elaboração dos projetos ser um grave impasse enfrentado pela
SUDECAP na busca por melhorias do processo de contratação, execução e fiscalização
das obras e é agravado pelo nítido distanciamento entre as áreas de projeto e obras e
impõem a necessidade de constantes reavaliações projetivas e, consequentemente, de
diversos aditamentos que tornam as obras onerosas. Os resultados evidenciaram que
mais de 80 % dos empreendimentos foram entregues em atraso porque apresentaram o
prazo de execução aditado, sendo que na maioria dos casos a dilação foi superior a
100% do prazo previsto inicialmente e se mostrou ainda maior na medida em que se
reduz o prazo de execução planejado das obras, o que foi observado tanto para as obras
de edificação como de infraestrutura. Além disso, a discriminação dos serviços aditados
por um grande item de serviços permitiu relacionar as especificidades de cada tipo de
obra com as deficiências na elaboração de projeto e no levantamento de quantitativos,
figurando, pois, uma ferramenta importante para evitar a reincidência das falhas – o que
reforça a proposta da adoção da ferramenta de Ciclo PDCA e a realização da avaliação
de pós-ocupação (APO).
Os resultados confirmaram que os critérios de aceitabilidade de preços previstos
nos editais das licitações da SUDECAP são ferramentas eficazes de controle que
impedem prática lesiva do jogo de planilha, o que foi comprovado por meio do método
do desconto (sugerido pelo TCU) para cinco contratos, cujo equilíbrio econômico
financeiro não sofreu alteração após a formalização dos respectivos aditivos de serviços.
E, a partir do método de comparação da segunda colocada (também proposto pelo
TCU), não houve a alteração da classificação do certame, após a reprogramação da
planilha de três contratos.
Os depoimentos sugerem uma tendência de acirramento da competitividade
entre as empresas que contratam com o setor público, ao mesmo tempo em que lhes
impõem e lhes indicam a necessidade de uma revisão continua de processos e da
qualidade do serviço prestado, haja vista que o aprimoramento dos SCI (compliance e
accountability), que salvaguarda o patrimônio público, pode promover um aumento das
exigências formais e documentais na fase de habilitação, por exemplo, ou impor alguma

obrigação acessória adicional, comprobatória do atendimento aos institutos legais por
parte da empresa que venha a prestar serviços para SUDECAP, bem como ampliar as
chances de autuação e penalidades por força de descumprimento contratual.
Subsidia o setor público por prestar-lhe mais lisura nos processos, e porque, ao
aperfeiçoar as salvaguardas do SCI, a discriminação dos serviços aditados por grande
item de serviços proposta pode ser tomada como sendo um indicador de desempenho
para a gestão de obras públicas (e de serviços de engenharia) passam a evidenciar
possíveis ineficiências, irregularidades, debilidades e/ou descumprimentos legais
ocorridos, bem como orientar ações preventivas da AP, em especial naquilo que se
refere à má prestação de serviços pelas empreiteiras. Como consequência, cria-se a
oportunidade para o refinamento dos processos de autuação, aplicação de multas e/ou
punições, como, por exemplo, o de declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com
a AP, conforme dispõe o art. 87 da Lei n. 8.666 (1993).
Os valores R$ 1.011.802.760,06 (um bilhão, onze milhões, oitocentos e dois mil,
setecentos e sessenta reais e seis centavos) e R$ 364.318.970,91 (trezentos e sessenta e
quatro milhões, trezentos e dezoito mil, novecentos e setenta reais e noventa e um
centavos) representam, respectivamente, o montante de obras analisadas que se
encontravam em execução ou no curso contratual, e de repactuações celebradas. Sendo
que, deste último valor, 75% correspondem aos ajustes de acréscimos de serviços e 25%
de redução de escopo. O que permite concluir que são efetivos os controles existentes a
fim de assegurar a obediência à prescrição do art. 65, § 1º, isto é, que os aditamentos
firmados e publicados respeitaram o limite de acréscimo de até 25% do valor inicial do
contrato e 50% para os contratos de reforma de edifício ou de equipamento.
A partir da investigação empírica fundamentada em entrevistas formais,
conversas informais, observação direta e análise documental, observou-se que, na
organização analisada, tanto a gestão pública quanto o uso do SCI foram percebidos
como mecanismos facilitadores da implementação das estratégias. Não obstante, as
informações obtidas ao longo da pesquisa permitiram observar que, mesmo se tratando
de um contexto bastante específico, uma autarquia municipal, há um grande potencial
para expansão e melhoria nos sistemas de gestão e controle municipais. Registra-se que
esse processo ainda está sendo aperfeiçoado pelo fato da organização já ter passado por
diversas fases desde a sua fundação até o momento atual em que o governo municipal
está buscando alternativas de reorganização da máquina pública na tentativa de torná-la
mais eficiente.

De um modo geral, os respondentes acreditam que agora a SUDECAP está em
uma fase de maior amadurecimento de seus sistemas e processos. A triangulação entre
as diferentes fontes de evidências permitiu observar que existem inúmeras ações que
evidenciam o esforço dessa organização em alcançar os resultados prometidos aos
munícipes, procurando atender as expectativas destes e de outros stakeholders internos e
externos, realizando obras públicas com segurança, qualidade e baixo custo. Ainda
assim foram apontados como possibilidades de melhoria os processos de definição da
concepção e de estudos de viabilidade referentes ao planejamento de obras públicas; os
processos de elaboração e verificação dos projetos referentes à contratação de obras
públicas; os processos de captação e gestão dos recursos financeiros referentes à
execução de obras públicas; os processos de acompanhamento e apoio referentes à
fiscalização e controle de obras públicas. Mais do que isso, o modelo de gestão pública
e SCI atuais facilitaram, apenas em parte, a visualização das prioridades estabelecidas
para tarefas, dos fatores-chave de sucesso, das habilidades, perspectivas e
comportamentos esperados na SUDECAP. Isso porque a triangulação das informações
entre as diferentes fontes de evidência revelou que aconteceram falhas no planejamento
estratégico no nível corporativo (governamental) e na comunicação dos objetivos entre
o Governo e essa autarquia – o que impactou significativamente de modo negativo na
contribuição potencial do da gestão pública e do SCI para melhores resultados nos
processos de planejamento, contratação, execução e fiscalização e controle de obras
públicas.
Também se percebeu que, embora fosse extremamente importante que a
SUDECAP tivesse definido suas metas e políticas desde o início de cada operação, isto
não aconteceu. O que se percebeu foi que a organização estava um ‘pouco perdida’
sobre assuntos relacionados à estratégia. No entanto, após realização das entrevistas, da
observação direta da realidade e com base na análise documental, foi possível constatar
que essa autarquia já possui de forma definida quais são as metas e objetivos, havendo
um planejamento relativamente formalizado – o que falta são ações coordenadas e
maior divulgação das informações entre os diferentes níveis hierárquicos.
Foram percebidas falhas no modelo de AP e SCI estabelecido e utilizado na
gestão das obras, tanto em termos de distribuição dos resultados, avaliação de
desempenho e no controle dos processos, reduzindo o potencial de sucesso dos
empreendimentos. Nesse sentido, os achados permitem inferir que uma das formas de

suportar o processo decisório e a implementação de estratégias da AP na SUDECAP
consistiria no estabelecimento de um SCI apropriado (com reformulação e adequação
do desenho inicial), colaborando também para o comprometimento e a motivação
organizacional, conforme constatado por Jordão et al. (2014) e Jordão et al. (2016).
Assim, nessa autarquia, o SCI vincular-se-ia com as estratégias governamentais e
operacionais, tanto para alavancar os resultados, alcançar objetivos e metas, em linha
com Simons (1990), quanto para incrementar a competitividade e estimular maior
sustentabilidade dos empreendimentos.
No caso da SUDECAP também se percebeu um forte reflexo de questões
culturais sobre a estratégia da AP e sobre o SCI (com reflexos na avaliação de
desempenho estratégica e operacional), já que, como a organização sofre influência dos
gestores – que ao serem eleitos nomeiam pessoas com perspectivas e culturas
organizacionais diferentes. Ao longo do tempo, tende a haver um encontro dessas
culturas com a cultura da autarquia. Nesse sentido, percebeu-se que a forma como se
dava a AP e o SCI teve que ser repensada mais de uma vez para potencializar os
benefícios da mescla cultural. Finalmente, o fato de a SUDECAP ser uma autarquia
impacta no modo de gestão e controle das atividades – modo que ainda não está
completamente definido, pois vai sofrendo adequações ao longo do desenvolvimento
das atividades da organização, relacionadas também com as necessidades dos gestores
de acompanharem e inserirem dentro do SCI alguns indicadores de desempenho
específicos.
Tomados em conjunto, esses resultados permitem afirmar que o primeiro
objetivo foi confirmado integralmente, uma vez que foi possível identificar o nível de
eficiência e eficácia que o município de BH apresenta na gestão de obras públicas e
serviços de engenharia em andamento. Nesse sentido, percebeu-se que há uma forte
preocupação com questões relativas à accountability e compliance, uma vez que os
resultados demonstram significativa aderência dos processos e dos atos dos agentes
públicos, nos diversos níveis hierárquicos, com os preceitos legais e, principalmente,
com os princípios constitucionais LIMPE. Embora o nível de eficiência seja moderado,
haja vista as inconsistências projetivas e o desalinhamento entre as áreas de obra e de
projeto da SUDECAP, e elevado volume de aditivos de serviços e de prazo,
caracterizando grandes atrasos na entrega dos empreendimentos.
Os resultados também permitem constatar que o segundo objetivo foi
confirmado integralmente, uma vez que foi possível descrever e discutir as áreas críticas

para o controle e a gestão de obras públicas e serviços de engenharia do município de
BH. Nesse sentido, percebeu-se ser imprescindível a SUDECAP canalizar esforços para
aprimorar o planejamento dos empreendimentos, devotando-se mais tempo e
investimentos às fases de estudo de concepção e de viabilidade e de elaboração de
projetos. Verificou-se também haver uma escassa comunicação entre os diversos setores
da SUDECAP, com destaque o descasamento de atuação da área de projeto e de obra, o
que justifica grande parte dos inúmeros aditivos contratuais observados para todos os
tipos de obra. Além disso, alguns entrevistados apontaram, como ponto crítico, a rigidez
da Lei 8.666 (1993) e o fato de tal legislação induzir a contratação dos projetos separada
da execução obras. Alia-se esse cenário, a inexistência de cursos de formação e
capacitação do corpo técnico e gerencial da SUDECAP e de políticas internas de
transmissão do conhecimento.
Finalmente, os achados da pesquisa permitem constatar que o terceiro objetivo
foi parcialmente confirmado, tendo em vista que foi possível analisar, em alguns
aspectos, em que medida o sistema de controle e a gestão pública já estão sendo
utilizados para melhorar o desempenho da contratação, execução e fiscalização de obras
públicas nesse município. Nesse sentido, foi possível perceber que a SUDECAP
apresenta-se orientada para o desenvolvimento e aprimoramento do SCI, demonstrando
possuir controles eficazes de salvaguardas de seus ativos, como a utilização dos tipos de
licitação menor preço e técnica e preço de acordo com o grau de complexidade do
objeto contratado, a definição de critérios de aceitabilidade de preços que mitiguem a
possibilidade de ocorrência do jogo de planilha nos contratos vigentes, a persecução do
enquadramento dos aditivos aos limites previstos na Lei n. 8.666 (1993), art. 65, §1º.
Por outro lado, não foi possível verificar em que medida isso se dá, pois a qualidade da
elaboração dos projetos das obras públicas ainda se mostra um fator preocupante, muito
aquém do nível desejado, que se revela por meio do elevado volume de revisões
projetivas durante o andamento da obra e os resultantes aditamentos de serviços
extracontratuais e de dilação do prazo de vigência contratual.
Cabe destacar, que ainda não há uma política de RH que assegure a transmissão
do conhecimento entre os colaboradores da SUDECAP nos seus diversos níveis
hierárquicos, como também não existe um sistema que integre as diversas etapas de
gestão de empreendimentos, que proporcione uma visão holística, difusa e completa
sobre a realidade das construções em curso. Por outro lado, foi proposta a adoção da
ferramenta de Ciclo PDCA e a realização de avaliação de pós-ocupação (APO), pois se

acredita que a SUDECAP deva aprender com os próprios erros ou desajustes, por meio
da revisão contínua dos próprios processos a partir do histórico dos dados levantados,
das experiências vivenciadas em campo com as construções implementadas.
Por fim, da análise documental, depreende-se que diversos estudiosos
preocupam e analisam o papel dos SCI dentro das organizações, estabelecendo critérios
para sua operacionalização e constantes revisões, com a finalidade de manter tais
mecanismos atualizados, operantes, eficazes e efetivos. Não obstante, ainda é escassa a
literatura que aborda mecanismos de controle para a gestão de obras públicas. Das
entrevistas, percebeu-se que a SUDECAP se apresenta vocacionada a desenvolver SCI’s
que contribuam para a gestão de obras públicas eficientes, proba, pautada pela busca do
interesse coletivo. Por outro lado, revelam, também, que muito há que ser feito no que
concerne à construção de salvaguardas do erário e que ampliem a entrega de
equipamentos e infraestrutura pública à sociedade. Da análise dos aditivos, observou-se
que os mesmos visam sanar deficiências de projeto ou de concepção de escopo, e não
um aprimoramento de técnicas e/ou especificações construtivas, visando à otimização
dos investimentos públicos.
Como sugestão de estudos futuros, recomenda-se a realização de novas
pesquisas, seja não a forma de casos, individuais ou comparados, ou estudos de larga
escala, buscando aprofundar o entendimento das relações entre a gestão pública, os
sistemas de controle externo e/ou interno, a governança pública, e outros aspectos
organizacionais como estratégia, cultura, sistemas de informação, além da possibilidade
de estudar as influências dessas variáveis, de forma conjunta ou separada, sobre a
geração de resultados organizacionais nas organizações públicas, em todas as esferas,
sejam elas municipais, estaduais ou federais.
Em síntese percebeu-se que: (i) há um nítido alinhamento entre os processos da
SUDECAP com os preceitos legais e princípios constitucionais, porém num nível de
eficiência consideravelmente baixo. Semelhantemente, o corpo técnico e gerencial da
autarquia que se pauta por uma atuação proba, ética e legal, à qual deveria ser permitido
assumir os projetos e programas iniciados por gestões anteriores com o objetivo de se
permitir que sejam conclusos e de evitar desperdícios de recursos; (ii) mostra-se
primordial uma mudança de cultura, em que se busca destinar maior tempo ao
planejamento do empreendimento haja vista a obter uma execução de obra mais célere e
eficiente; (iii) o desenvolvimento de mecanismos de controle, accountibility,
compliance se mostram a todo momento indispensável para aperfeiçoar as salvaguardas

dos ativos das organizações, mensurar o desempenho das atividades, no que tange ‘a
eficiência, eficácia e efetividade dos processos. E para a AP e a gestão de obras
públicas, revela-se ainda mais pertinente, haja vista a necessidade de se garantir a
adequada aplicação dos recursos públicos, a transparência e lisura dos atos
administrativos, o respeito aos princípios constitucionais (LIMPE), evidenciar possíveis
desvios legais de processos e evitar questionamentos por parte dos órgãos de controle.
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APÊNDICES

Apêndice A: Roteiro da entrevista semiestruturada
Parte 1: Estrutura, processo e gestão de obras públicas
1- Quais as maiores carências de infraestrutura urbana e de equipamentos públicos em
BH? Em sua opinião, como a qualidade da Gestão de obras públicas poderia ajudar a
reduzir essa carência?
2- Quais os principais desafios na Gestão de obras públicas em BH?
3- Que tipos de irregularidades podem surgir na contratação, execução e fiscalização de
obras públicas? Que danos podem ser gerados com isso? Como a PBH atua para tentar
dirimir esses problemas? Qual o papel da SUDECAP nesse processo?
4- Que tipo de deficiências, inconsistências nos projetos básicos e executivos podem
surgir no processo licitatório? E durante a execução? Como a PBH/ SUDECAP atua
para tentar dirimir esses problemas?
5- Em sua opinião, existe distanciamento entre as áreas de projeto e obras SUDECAP?
Caso afirmativo, em qual das fases isso ocorre: no planejamento, na contratação ou na
execução das obras? Quais os riscos potenciais e quais as alternativas para mitigá-los?
6- Quais as principais limitações técnicas, operacionais e gerenciais da SUDECAP?
7- Que relações podem existir entre essas limitações técnicas, operacionais ou
gerenciais da SUDECAP e falhas ou deficiências de contratação, execução ou
fiscalização de obras? Explique.
8- Quais as principais dificuldades (técnicas, gerenciais ou operacionais) da SUDECAP
para conduzir processos licitatórios, segundo as exigências do estatuto das licitações?
9- Que alternativas existem e que medidas de correção poderiam aprimorar o andamento
dos processos de contratação, execução ou fiscalização de obras?
10- Como você avalia o grau de adesão aos princípios constitucionais LIMPE na
contratação, execução e fiscalização das obras da SUDECAP?
11- Quais as falhas mais frequentes na gestão de obras públicas? Que mecanismos de
controle existem e que alternativas podem ser pensadas para eliminar essas falhas ou
colaborar para que elas não ocorram com a mesma frequência ou intensidade?

12- Como você avalia a qualidade do corpo técnico e gerencial da SUDECAP? Quais as
relações da qualidade do corpo técnico e gerencial da SUDECAP com a assertividade
da tomada de decisão nesse órgão?
13- Em sua opinião, quais as principais falhas na legislação que trazem dificuldades
(técnicas, gerenciais ou operacionais) para a SUDECAP na contratação, execução ou
fiscalização de obras públicas?
14- Quais os principais esforços da equipe da SUDECAP para melhoria do processo
licitatório e da legislação correlata? Como isso poderia ser melhorado?
15- Tendo em vista o princípio da economicidade, qual tipo de licitação deveria se
preconizado: o tipo menor preço ou os tipos que levam em consideração aspectos
técnicos (técnica ou técnica e preço)? Qual é priorizado na prática?
16- Que tipos de problemas de sobrepreço ou superfaturamento já foram percebidos nos
contratos de obras SUDECAP ou SMOBI? Quais poderiam ser no futuro e que medidas
de controle podem ser adotadas para minimizar esses problemas?
17- O TCU aponta que pode ocorrer nos contratos de obras públicas um tipo específico
de superfaturamento que é o jogo de planilha. O Sr(a). sabe o que é e como ocorre o
jogo de planilha?
18- São apontados como as principais causas do jogo de planilha o (i) “acréscimo de
quantidades de itens originais com sobrepreços”; (ii) “decréscimo ou supressão de
quantidades de itens originais com subpreços”; (iii) “alteração de preços originais por
meio de termos aditivos (reequilíbrio econômico-financeiro)”; (iv) “inclusão de itens
novos com sobrepreços”. No seu ponto de vista, de que modo isso pode ter ocorrido na
SUDECAP e quais seriam as causas mais comuns?

Parte 2: Estratégia, Controle e Avaliação de Desempenho
19- Existe uma estratégia clara na PBH que conecte todos os seus sistemas, processos,
funções e atividades? De que modo esse tipo de estratégia poderia potencializar as ações
de controle na SUDECAP? Comente.

20- Quais as falhas você identifica no planejamento público municipal e como superálas?
21- Existe uma clara vinculação entre o planejamento público, o estabelecimento de
metas e os objetivos da SUDECAP?
22- De que modo se dão os processos de planejamento, organização, comando,
coordenação e controle na gestão de obras públicas pela SUDECAP? Quais os
principais problemas nesses processos e que soluções podem ser propostas?
23- Há uma preocupação com a governança pública na gestão da execução de obras
públicas na SUDECAP/PBH? Explique por gentileza.
24- Quais as principais preocupações estratégicas dos dirigentes/gestores da
SUDECAP/SMOBI sobre a gestão de obras públicas e que medidas de controle foram
estabelecidas/pensadas para assegurar a consecução dessas estratégias?
25- Quais os principais mecanismos de controle formais (e.g. orçamento, sistema de
informação, indicadores de desempenho, sistemas de punições e recompensas,
processos sistematizados, etc) ou informais (e.g. cultura organizacional, clima, ambiente
de trabalho, etc) existentes na SUDECAP? Em que medida eles contribuem para a
consecução dos objetivos dessa organização?
26- Quais as principais causas dos atrasos na entrega das obras da PBH e quais as
medidas de prevenção e controle a SUDECAP adota para dirimir esses atrasos?
27- Em sua opinião, os dirigentes, gestores e técnicos da SUDECAP/SMOBI se
preocupam com questões como Accountability e Compliance no setor público?
Comente.
28- Quais as principais falhas nos sistemas e processos de controle e como reduzi-las?
29- Quais os principais riscos inerentes ao sistema e ao processo de controle na
SUDECAP?
30- De que modo se usam sistemas de informação e comunicação para melhorar o
processo de controle na SUDECAP?

31- Há integração entre os mecanismos de controle interno da SUDECAP com a
sistemática de controle externo exercida pela CMBH ou pelos tribunais de contas?
32- Os sistemas e processos existentes na SUDECAP para acompanhar e monitorar os
cronogramas físicos e financeiros das obras contratadas são eficientes e eficazes?
Comente.
33- Quais os principais indicadores de desempenho dos processos de contratação,
execução e fiscalização das obras públicas?
34- De que modo os mecanismos de controle existentes na SUDECAP ajudam a
melhorar o desempenho dos processos de contratação, execução e fiscalização das obras
públicas? Que alternativas poderiam ser propostas?

Apêndice B: Lista dos 35 entrevistados
Número da
entrevista
35
9
19
31
4
27
29
2
7
20
22
24
26
28
33
1
3
5
10
11
21
23
31
6
8
12
13
14
15

Cargo
Alta direção
Ex-Secretário
Diretor 1
Diretor 2
Diretor 3
Direção intermediária
Assessor 1
Assessor 2
Assessor 3
Chefe Departamento 1
Chefe Departamento 2
Chefe Departamento 3
Chefe Departamento 4
Chefe Departamento 5
Chefe Departamento 6
Chefe Departamento 7
Chefe Departamento 8
Chefe Divisão 1
Chefe Divisão 2
Chefe Divisão 3
Chefe Divisão 4
Chefe Divisão 5
Chefe Divisão 6
Chefe Divisão 7
ex-presidente Comissão Licitação
Técnico
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
Técnico 4
Técnico 5
Técnico 6

Formação
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Arquiteto e Urbanista
Arquiteto e Urbanista
Arquiteto e Urbanista
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Administrador
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Administrador
Engenheiro Civil
Arquiteto e Urbanista
Engenheiro Civil
Arquiteto e Urbanista
Engenheiro Civil
Administrador
Arquiteto e Urbanista
Engenheiro Civil
Arquiteto e Urbanista
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil

16
Técnico 7
17
Técnico 8
18
Técnico 9
25
Técnico 10
10
Técnico 11
32
Técnico 12
Fonte: Elaboração própria.

Engenheiro Civil
Arquiteto e Urbanista
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil

Apêndice C: Quadro analítico de contratos e dos prazos originais de execução de
93 contratos (antes da formalização de aditivos de prazos).
Con- Dias
ConDias
trato Prazo
trato
Prazo
1439
729
1
21
1439
729
2
22
980
729
3
23
969
729
4
24
912
729
5
25
899
729
6
26
823
729
7
27
808
729
8
28
773
729
9
29
770
729
10
30
755
729
11
31
730
729
12
32
730
729
13
33
730
729
14
34
730
729
15
35
729
729
16
36
729
729
17
37
729
729
18
38
729
729
19
39
729
729
20
40
Fonte: Elaborado pelo autor.

Contrato
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Dias
Prazo
729
729
729
729
729
729
728
709
676
584
545
545
544
540
540
514
483
481
460
449

Contrato
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Dias
Prazo
449
423
419
407
365
365
364
364
364
364
364
364
362
335
333
269
269
269
240
240

Contrato
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
-

Dias
Prazo
206
201
190
180
180
180
180
179
179
179
149
119
91
-

Apêndice D – Quadro analítico de contratos e dos prazos originais de execução de
54 obras de infraestrutura (antes da formalização de aditivos de prazos).
Contrato

Dias
Prazo

Contrato

Dias
Prazo

Contrato

Dias
Prazo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.439
1.439
969
912
899
773
755
730
730
729
729
729
729
729
729

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

729
729
729
729
729
729
729
728
540
540
460
449
365
365
364

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
-

269
269
269
240
240
201
190
180
180
180
179
179
149
91
-

16
17
18
19
20

729
729
729
729
729

36
37
38
39
40

364
364
362
335
333

-

-

Fonte: Elaborado pelo autor.

Apêndice E – Quadro analítico de contratos e dos prazos originais de execução das
obras de edificação (antes da formalização de aditivos de prazos).
Con- Dias Con- Dias
trato Prazo trato Prazo
1
980
21
676
2
823
22
584
3
808
23
545
4
770
24
545
5
730
25
544
6
730
26
514
7
729
27
483
8
729
28
481
9
729
29
449
10
729
30
423
11
729
31
419
12
729
32
407
13
729
33
364
14
729
34
364
15
729
35
364
16
729
36
206
17
729
37
180
18
729
38
179
19
729
39
119
20
709
Fonte: Elaborado pelo autor.

ANEXOS
Anexo I: Organograma da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH)

Fonte: Sítio PBH. Recuperado em 29 janeiro, 2017
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/images.do?evento=imagem&urlPlc=organograma_pbh_01_2013.png

Anexo II: Organograma da Superintendência de Desenvolvimento da Capital
(SUDECAP)

Fonte: Sítio PBH. Recuperado em 29 janeiro, 2017, de http://portal7.pbh.gov.br/Organograma/index.pbh.

