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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 1º TRIMESTRE 2019

APRESENTAÇÃO
Em atenção ao art. 71, § 4º, da Constituição Federal, apresento ao Congresso Nacional e ao
cidadão brasileiro o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao 1º
trimestre de 2019 (janeiro a março), o qual contempla os principais resultados da atuação da Corte de
Contas, bem como as iniciativas mais relevantes concretizadas no período.
O Tribunal busca sempre excelência no exercício das suas competências constitucionais e legais.
Nesse intuito, mas sobremodo com foco na eficiência, tanto na dimensão do controle externo como da
gestão administrativa, a Presidência da Casa implementou ajustes corporativos relevantes no início do
ano, com a racionalização de estruturas administrativas e processos de trabalho.
Assim, considerando os desafios que o País atravessa e, em especial, o atual contexto de
restrição orçamentária na Administração Pública, mas também atento às expectativas do cidadão, o TCU
tem como prioridades: a implementação da agenda do Estado brasileiro, a garantia do bom
funcionamento e a eficiência da Administração Pública, o fomento à transparência, a racionalização de
gastos, o combate às desigualdades regionais, o controle da conformidade da gestão e o aprimoramento
do relacionamento institucional.
Quanto às ações desempenhadas pelo Tribunal no 1º trimestre, merece destaque a fiscalização
que avaliou as obras dos empreendimentos de geração e transmissão da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo
Monte, no Rio Xingu, no Estado do Pará. Nessa auditoria verificou-se que a paralisação na implantação de
linhas de transmissão impediu que o potencial de geração da região Norte fosse escoado para outras
regiões, com prejuízos que devem ultrapassar R$ 1,5 bilhão.
Outro importante trabalho do Tribunal no período foi a análise e aprovação do último estágio da
concessão dos serviços públicos para ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura dos
aeroportos internacionais Hercílio Luz, Pinto Martins, Salgado Filho e Dep. Luís Eduardo Magalhães,
respectivamente, em Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador.
Ressalta-se que, em termos de benefícios financeiros, os resultados obtidos a partir das
deliberações proferidas pelo TCU no 1º trimestre de 2019 totalizaram R$ 4,738 bilhões, valor 9,49 vezes
superior ao custo de funcionamento do Tribunal no período. Também teve evidência a atuação prévia do
TCU, materializada por meio da adoção de 33 medidas cautelares, envolvendo recursos superiores a
R$ 749,872 milhões.
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Registro, ainda, que esses são apenas alguns dos resultados advindos da atuação do Tribunal,
mas que reafirmam o compromisso e o empenho da Instituição e do seu corpo de servidores no exercício
da sua missão institucional de aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade.
Por fim, informo que a versão impressa deste relatório contém QR-Code que direciona para a
versão digital do documento, disponível no Portal TCU, a qual inclui hiperlinks que permitem ao leitor
acessar informações complementares sobre os assuntos abordados.

Brasília, 30 de maio de 2019.

JOSÉ MUCIO MONTEIRO
Presidente do TCU
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1

PRINCIPAIS RESULTADOS do TCU
Principais resultados e benefícios decorrentes das atividades
desenvolvidas pelo TCU
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1. PRINCIPAIS RESULTADOS DO TCU no 1º TRIMESTRE DE 2019

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

R$ 4,738
bilhões

Montante envolvido nas medidas cautelares adotadas

R$ 749,872
milhões

Responsáveis condenados em débito e/ou multados

595
R$ 570,683
milhões

Valor das condenações em débito e multa
Fiscalizações concluídas

93

Processos de controle externo apreciados conclusivamente

1.053

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

50

Pessoas Jurídicas declaradas inidôneas para participar de licitações na
Administração Pública Federal

17

Indisponibilidade de bens decretada

01

Arrestos de bens solicitados

45

Medidas cautelares adotadas

33

Atos de pessoal apreciados

18.535

Processos de cobrança executiva formalizados
Valor envolvido nos processos de cobrança executiva
Acórdãos proferidos

626
R$ 318,252
milhões
5.723
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1.1.Benefícios financeiros das ações de controle externo
Os benefícios das ações de controle externo são, em grande parte, de difícil mensuração em
termos financeiros. Advêm, por exemplo, da própria expectativa do controle, da prevenção do
desperdício, de melhorias na alocação de recursos, da sugestão de aprimoramento de leis, da redução
de danos ambientais e da melhoria de políticas públicas.
Alguns resultados, contudo, são passíveis de mensuração em termos financeiros, podendo gerar
benefícios por tempo indeterminado. Apresentam-se, a seguir, os principais benefícios do controle
externo no trimestre, conforme o tipo de benefício identificado, destacando-se a ação de controle
realizada pelo TCU, o respectivo acórdão e a quantificação financeira do benefício.
Acórdão/Relator (a)

Tipo de benefício/ Ação de Controle

Benefícios (R$)

Correção de irregularidades ou impropriedades

672/2018- Plenário.1
Min. Aroldo Cedraz

1.095/2018- Plenário.
Min. Augusto Nardes

139/2019- Plenário.
Min. Aroldo Cedraz

716/2019- Plenário.
Min. Bruno Dantas

Processo de desestatização referente à 15ª rodada de licitações,
conduzida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), para blocos terrestres e marítimos, com
vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural. (Benefício
verificado quando da assinatura dos contratos de concessão da 15ª
rodada de Licitações (TC 000.016/2018-7) em duas etapas.)

2.377.000.000,00

Representação sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito
da Concorrência Pública 0051/2016-09, promovida pela
Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná (DNIT/PR),
objetivando a contratação de empresa para a execução das obras
de implantação e pavimentação na Rodovia BR-376/PR - Contorno
Sul Metropolitano de Maringá/PR, com extensão de 32,3 km.
(Benefício verificado pelo cumprimento do item 9.3.1 do Acórdão
1.095/Plenário, de 2018.)

27.978.405,36

Processo de desestatização para acompanhamento do 1º estágio da
5ª rodada de licitações para outorga de blocos, em áreas de pré-sal,
para exploração e produção de petróleo e gás natural, realizada
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis
(ANP). (Benefício verificado quando da assinatura de contratos, pelo
MME e ANP, sob o regime de partilha de produção das áreas
arrematadas na 5ª rodada de Licitações de Partilha de Produção, e
o respectivo recolhimento dos bônus de assinatura pertinentes.)

1.575.321.250,50

Representação sobre possíveis irregularidades na potencial
celebração de Termos de Compromisso de Ajustamento de
Conduta (TAC) pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), abrangendo processos sancionatórios relativos à regulação
de vários temas de sua competência, como qualidade e fiscalização
dos serviços de telecomunicações. (Benefício verificado pelo

137.700.000,00

1

O somatório dos valores estabelecidos em relação aos Acórdãos 672/2018-Plenário e ao Acórdão 139/2019Plenário, ambos de Relatoria do Min. Aroldo Cedraz, corresponde aos valores R$ 2.377.700.000,00 e R$
1.575.321.250,50, respectivamente, validados como benefício efetivo neste 1º trimestre de 2019. No entanto, no 3º
trimestre de 2018, mediante o Acórdão 2.199/Plenário, Relator Aroldo Cedraz, já foram validados como benefício
potencial (R$ 3.952.321.250,50). Portanto, os valores registrados neste trimestre resultam da ocorrência de
benefício efetivo, o qual independe de deliberação do Tribunal

__________________________________________________________________________________________
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Acórdão/Relator (a)

Tipo de benefício/ Ação de Controle

Benefícios (R$)

monitoramento do grau de cumprimento e atendimento das
deliberações proferidas pelo Acórdão 2.121/Plenário, de 2017.)

Incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de órgão ou entidade da Administração Pública

692/2019- Plenário.
Min. Vital do Rêgo

573/2019- Plenário.
Min. Bruno Dantas

228/2019- Plenário.
Min. Subst. Marcos
Bemquerer

Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no
Pregão Eletrônico 40/2018, do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que teve por objeto a contratação de
serviços de emissão de cartões eletrônicos com chip para os
benefícios de alimentação instituídos no âmbito do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), seguida de recargas mensais nos
cartões para os empregados e estagiários que prestam serviços às
empresas integrantes do Sistema BNDES.

2.848.053,33

Representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico
179/2018, da Câmara dos Deputados, que teve por objeto a
prestação de serviços continuados nas áreas de copa, cozinha,
limpeza e conservação nas dependências do Órgão.

348.985,78

Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos
Pregões Eletrônicos - PE 4 e 5/2018, do Comando Logístico do
Exército (Colog), tendo por objeto a aquisição de motocicletas, pickups, automóveis (viaturas táticas leves de reconhecimento) e
caminhões de interesse do Exército

2.881.875,00

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

490/2019- Plenário.
Min. Ana Arraes

Acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento
portuário, do Terminal STS13A voltado para a movimentação e
armazenagem de granéis líquidos localizado na Ilha de Barnabé
dentro do Complexo Porto de Santos/SP, pelo período de 25 anos,
em área de aproximadamente 38.398m² e previsão de cerca de R$
110,746 milhões em investimentos.

Total de benefícios

6.794.573,02

4.130.873.142,99

Ao valor das deliberações do TCU (R$ 4.130.873.142,99), devem ser somados, como benefícios
das ações de controle externo, os valores decorrentes das análises dos atos de pessoal (R$
37.069.953,89), conforme detalhado no item “1.5.1. Benefícios decorrentes da apreciação de atos de
pessoal”, e das condenações em débito e das multas aplicadas (R$ 570.683.379,86), objeto do item “1.8.
Condenações e sanções”.
Assim, o benefício financeiro total mensurável das ações de controle, no 1º trimestre de 2019,
atingiu o montante de R$ 4.738.626.476,74, valor 9,49 vezes superior ao custo de funcionamento do TCU
no período (R$ 498.865.475,74).

R$ 1,00

R$ 9,49
__________________________________________________________________________________________
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1.2.Deliberações e Jurisprudência do Tribunal
O Tribunal é órgão colegiado, cujas deliberações são tomadas pelo Plenário ou pela 1ª e 2ª
Câmaras. O Plenário é integrado por todos os ministros e presidido pelo Presidente do TCU. As Câmaras
são compostas por quatro ministros. Os ministros-substitutos, em número de quatro, participam dos
colegiados, substituem os ministros em seus afastamentos e impedimentos legais ou no caso de
vacância de cargo.
Em 2019, o exercício da Presidência do TCU estará a cargo do Ministro José Mucio Monteiro,
função para a qual foi eleito em 5 dezembro de 2018, juntamente com a Ministra Ana Arraes, que
exercerá a Vice-Presidência do Tribunal. Ambos tomaram posse no dia 11.12.2018.
O Plenário e as duas Câmaras do Tribunal reúnem-se de 17 de janeiro a 16 de dezembro em
sessões ordinárias e, quando necessário, em sessões extraordinárias. A seguir, a composição desses
colegiados para o exercício de 2019:
Plenário: ministros José Mucio Monteiro (Presidente), Ana Arraes (Vice-Presidente), Walton
Alencar, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Bruno Dantas e Vital do Rêgo; ministrossubstitutos Augusto Sherman, Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira; e
representante do Ministério Público, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1ª Câmara: ministros Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Bruno Dantas e
Vital do Rêgo; ministros substitutos Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira; e representante
do Ministério Público, Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
2ª Câmara: ministros Ana Arraes (Presidente), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo
Carreiro; ministros substitutos Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho; e representante do
Ministério Público, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.

Plenário do Tribunal de Contas da União

__________________________________________________________________________________________
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1.1.1. Quantitativo de deliberações do TCU no trimestre, por colegiado
As deliberações do TCU, tanto do Plenário quanto das Câmaras, assumem a forma de acórdãos, os
quais são publicados no Diário Oficial da União. O inteiro teor dos acórdãos públicos do Tribunal também
está disponível no Portal do TCU na internet.

Colegiado

Sessões no 1º Trimestre

Acórdãos no 1º Trimestre

2018

2019

2018

2019

Plenário

16

13

688

723

1ª Câmara

9

08

2.247

2.703

2ª Câmara

9

08

1.892

2.297

Total

34

29

4.827

5.723

Fonte: Secretaria das Sessões (Seses).

1.1.2. Jurisprudência
Ao deliberar sobre assuntos ou matérias de sua jurisdição e competência, o TCU pode aprovar
Súmula da Jurisprudência, que se constitui de princípios ou enunciados, resumindo teses, soluções,
precedentes e entendimentos, adotados reiteradamente pelo Tribunal.
Ademais, o TCU, ao apreciar processo em que seja suscitada divergência entre deliberações
anteriores, pode instaurar incidente de uniformização de jurisprudência. Para dirimir a questão suscitada, o
Tribunal poderá firmar entendimento, de caráter normativo, que orientará futuras deliberações. O acórdão
que resolver a divergência pode constituir enunciado de Súmula sobre a matéria.
No 4º trimestre, o TCU firmou o seguinte entendimento:
TCU firma entendimento sobre sua competência no julgamento de contas de particulares
Acórdão 321/2019- Plenário. Relatora: Min. Ana Arraes
A Corte de Contas instaurou incidente de uniformização de jurisprudência, com o objetivo de
dirimir divergência de entendimentos a respeito da competência do Tribunal para julgar contas de
terceiros particulares que causem dano ao erário.
Como resultado dos trabalhos, firmou o entendimento de que compete ao TCU julgar as contas de
pessoa física ou jurídica de direito privado que causarem dano ao erário, independentemente da
coparticipação de servidor, empregado ou agente público, desde que as ações do particular contrárias
ao interesse público derivem de ato, contrato administrativo ou instrumento congênere sujeitos ao
Controle Externo.
O Tribunal também consolida, no Boletim de Jurisprudência, deliberações que, no período,
receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial, considerando-se ao menos um dos
seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de entendimento
importante. As informações não constituem, todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo TCU nem

__________________________________________________________________________________________
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representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente do Tribunal sobre a matéria. O objetivo
é facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU.
Nesse aspecto, destaca-se a disponibilização de aplicativo de pesquisa de jurisprudência do
Tribunal de Contas da União (JurisTCU), cujo
principal atrativo é a comodidade de acessar
em dispositivos móveis, como smartphones
e tablets,

as

bases

de

jurisprudência

disponíveis no Portal do TCU. O aplicativo
também possibilita consultar informações,
compartilhar
armazenar

documentos
o

histórico

recuperados
das

e

pesquisas

efetuadas.
Ressalte-se

que

as

Publicações

de

Jurisprudência do TCU, bem como o JurisTCU
estão

disponíveis

nos

aplicativos

para

dispositivos móveis, nas lojas de aplicativos
App Store (iOS) e Google Play (Android).
Também é possível se cadastrar no Sistema
Push

e

receber

novidades

do

TCU,

acompanhamento processual e alerta de
pesquisas.

1.2. Atos Normativos
O Tribunal, considerando o poder regulamentar que lhe confere o art. 3º da Lei 8.443, de 1992
(Lei Orgânica do TCU), pode expedir atos normativos, na forma de instruções normativas, decisões
normativas, resoluções e portarias, versando sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização
dos processos que lhe devam ser submetidos. No 1º trimestre, destacam-se os seguintes atos normativos
aprovados pelo TCU:
Decisão Normativa - TCU Aprova, para o exercício de 2019, os coeficientes destinados ao cálculo das
nº 173, de 4 de janeiro quotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previsto no
art. 159, inciso I, alíneas “b”, “d” e “e”, da Constituição Federal, bem como da
Reserva instituída pelo art. 2º do Decreto-Lei 1.881, de 1981.

de 2019

Decisão Normativa - TCU Aprova, para o exercício de 2019, os percentuais individuais de participação dos
nº

174,

de

fevereiro de 2019

13

de estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros no produto da
arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide),
como previsto no art. 159, inciso III e § 4º, da Constituição Federal.

Decisão Normativa - TCU Aprova, para o exercício de 2020, os coeficientes individuais de participação dos
nº 175, de 20 de março estados e do Distrito Federal no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
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Federal (FPE), previsto no art. 159, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.

de 2019
Resolução - TCU nº 307,

Altera a Resolução-TCU nº 233, de 2010, que dispõe sobre o funcionamento do

de 13 de fevereiro de processo eletrônico e demais serviços eletrônicos ofertados por meio de
2019
solução denominada TCU-eletrônico (e-TCU).
Resolução - TCU nº 308,
de 13 de fevereiro de Dispõe sobre o sistema de planejamento e gestão do Tribunal de Contas da União.
2019

1.3. Processos de controle externo
No trimestre, o Tribunal apreciou 1.058 processos de controle externo, conforme demonstrado no
quadro a seguir.
Processos autuados e apreciados (exceto processos de pessoal e sobrestados)
Tipo do processo

1º trimestre 2018

1º trimestre 2019

Autuados

Apreciados

Autuados

Apreciados

Consulta

10

16

8

11

Contas

31

74

44

58

Denúncia

53

59

74

50

Fiscalização

55

82

26

78

Representação

390

543

340

430

4

11

1

8

Tomada de Contas Especial

355

384

362

345

Outros

55

53

48

73

Total de processos

953

1.122

903

1.053

Solicitação do Congresso Nacional

Fonte: Sistema Sinergia.

1.4. Fiscalizações
Os instrumentos de fiscalização adotados pelo TCU, conforme estabelecido em seu Regimento
Interno, são: acompanhamento, auditoria, inspeção, levantamento e monitoramento. A maior parte
das fiscalizações realizadas são auditorias, que podem ser de conformidade, financeira ou operacional.
Para informações mais detalhadas acerca das ações de controle externo desenvolvidas pelo TCU
e melhor compreensão de termos técnicos empregados nos trabalhos realizados, acesse o Glossário de
Termos do Controle Externo disponível no Portal TCU. No 1º trimestre de 2019, foram concluídas 93
fiscalizações.
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O gráfico a seguir apresenta o número de fiscalizações concluídas no período, por instrumento de
fiscalização.
64
2018

2019

43
30
21

21

14

14

10
5

4
Acompanhamento

Auditoria

Inspeção

Levantamento

Monitoramento

Fonte: Sistema Sinergia.

Das fiscalizações concluídas no trimestre, 7,52% (7) foram solicitadas pelo Congresso Nacional e
92,78% (86) foram decorrentes da iniciativa do próprio Tribunal.

1.5. Atos de pessoal
O Tribunal aprecia, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão
de aposentadoria, reforma e pensão. Também fiscaliza a legalidade das despesas efetuadas com o
pagamento de pessoal, inclusive quanto à adequação às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
1º trimestre 1º trimestre
2018
2019

Atos de pessoal
Apreciados conclusivamente:

Acumulado
2019

11.201

18.535

18.535

a) ilegais

482

376

376

b) legais

8.190

14.298

14.298

c) prejudicados por perda de objeto 1 e por inépcia do ato 2

2.529

3.861

3.861

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU (Segecex).
1

Atos prejudicados por perda de objeto: situação característica de atos sobre os quais não existem mais efeitos
financeiros (morte, maioridade, cancelamento de pensão etc....)
2 Atos prejudicados por inépcia do ato: situação característica de atos que não têm condição de serem apreciados, em
razão de suas informações estarem inconsistentes, com falhas ou com erros.

1.5.1.

Benefícios decorrentes da apreciação de atos de pessoal

Destaca-se que, dos 18.535 apreciados no trimestre, 376 tiveram registro negado em razão de
ilegalidades. Nesses casos, o Tribunal determina ao órgão de origem que adote as medidas cabíveis,
fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado. Cabe ressaltar que, no 1º
trimestre, os benefícios decorrentes de tais medidas totalizaram R$ 37.069.953,89.
No Portal TCU, página “Fiscalização de Pessoal”, podem ser realizadas consultas referentes ao tema.
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1.6. Medidas cautelares
Em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário ou de risco de ineficácia da decisão
de mérito, o Plenário ou o relator pode, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar,
determinando, entre outras providências, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o
TCU decida sobre o mérito da questão suscitada.
A adoção dessas medidas não gera, necessariamente, impacto econômico imediato, mas visa,
sobretudo, ao resguardo tempestivo da legalidade e da moralidade na aplicação dos recursos públicos
federais. No trimestre, registram-se os seguintes dados sobre medidas cautelares proferidas pelo Tribunal:
Medidas Cautelares proferidas no trimestre
Quantidade de cautelares

33

Valor envolvido nas cautelares

R$ 749,872 milhões

O detalhamento das cautelares concedidas no período consta do Anexo II deste Relatório.

1.7. Julgamento de contas
O TCU julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos federais, bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário federal.
Nos casos de omissão na prestação de contas, de não comprovação da aplicação de recursos
repassados pela União, de ocorrência de desfalque ou de desvio de dinheiros, bens ou valores
públicos, ou, ainda, de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao
erário, a autoridade administrativa competente deve instaurar Tomada de Contas Especial (TCE),
para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano, com vistas à obtenção do
respectivo ressarcimento.
No 1º trimestre de 2019, o TCU julgou de forma definitiva as contas de 1.336 responsáveis.
Motivos do julgamento pela irregularidade
das contas no 1º trimestre de 2019

Responsáveis julgados em contas, por
resultado de julgamento
1.055

Regular
Regular com
ressalvas
Irregular

Desfalque ou desvio de dinheiro,
bens ou valores públicos
14%

687
268
197

Prática de ato
de gestão ilegal,
ilegítimo ou
antieconômico
31%

504
460

1ºT 2018
1ºT 2019

Omissão no dever de
prestar contas
9%

Dano ao erário
46%

Reincidência no descumprimento de determinação
0%

Fonte: Sistemas Radar e Sinergia.

Obs: a soma das quantidades por resultado de julgamento (1.590) é maior do que o total de responsáveis (1.336),
pois um mesmo responsável pode receber julgamento diferente em distintos processos, ao longo do trimestre.
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1.8. Condenações e sanções
Dos 403 processos de tomada e prestação de contas apreciados de forma conclusiva no
trimestre, em 280 (69%) deles foram condenados 547 responsáveis ao ressarcimento de débito ou ao
pagamento de multa. Além disso, em outros 22 processos de fiscalização, denúncia e representação
foram aplicadas multas a 48 responsáveis.
Nos processos de contas, os responsáveis foram condenados ao ressarcimento de débito e ao
pagamento de multa em valores superiores a R$ 570,683 milhões, atualizados até as datas dos
respectivos acórdãos. Nos demais processos, foram aplicadas multas que totalizaram mais de R$ 384 mil.
1º trimestre 2019
Valor das condenações (em R$)

Tipo de Processo
Débito

Multa

Total

Prestação de contas

2.442.862,49

100.000,00

2.542.862,49

Tomada de contas

1.225.474,02

0,00

1.225.474,02

Tomada de contas especial

494.002.647,35

72.527.796,00

566.530.443,35

Subtotal – Contas com débitos e/ou multas

497.670.983,86

72.627.796,00

570.298.779,86

0,00

384.600,00

384.600,00

497.670.983,86

73.012.396,00

570.683.379,86

Fiscalização, denúncia e representação
Total
Fonte: Sistema Sinergia.

Além das condenações de natureza pecuniária, o TCU pode aplicar outras sanções capazes de
alcançar o patrimônio jurídico daquele que fraudou ou utilizou mal os recursos públicos.
No decorrer do 1º trimestre de 2019, o Tribunal inabilitou 50 responsáveis para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal. Além disso, 1 responsável
teve a indisponibilidade de bens decretada pelo TCU e 17 pessoas jurídicas foram declaradas inidôneas
para licitar ou contratar com a União.
O Tribunal ainda solicitou à Advocacia-Geral da União (AGU), por intermédio do Ministério Público
junto ao Tribunal, a adoção das medidas necessárias a 45 arrestos de bens de responsáveis em montante
suficiente ao ressarcimento dos respectivos danos causados ao erário. Mais detalhes podem ser
encontrados nos Anexos III a VI deste Relatório.
Vale esclarecer que o Portal TCU apresenta informações de processos com julgamento definitivo de
mérito, em que não há mais possibilidade de recursos, enquanto os aludidos anexos ao presente relatório
apresentam a relação dos responsáveis condenados no período, independentemente do trânsito em
julgado da decisão condenatória.
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1.9. Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos
Se verificada ilegalidade de ato ou de contrato em execução, conforme previsto no art. 71, inciso IX,
da Constituição Federal, o TCU pode fixar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei.
Caso o órgão ou a entidade não adote as providências determinadas, poderá o Tribunal sustar a
execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. No caso
de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de
imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis. Detalhes sobre as deliberações do TCU que fixaram
prazo para anulação e sustação de atos e contratos podem ser obtidos no Anexo I deste Relatório.
Além dessas deliberações, o TCU também apreciou, no trimestre, diversos processos referentes a
atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões em que foram
apurados indícios de ilegalidades (vide item 1.5 deste Relatório). Nesses casos, o Tribunal fixou prazo para
que os gestores responsáveis suspendessem, no todo ou em parte, os pagamentos considerados irregulares.
O gráfico adiante apresenta a distribuição, por tipo de determinação, dos processos deliberados no
trimestre e nos quais houve fixação de prazo a órgãos ou entidades para a adoção de providências.

Outros (1)

Suspensão de pagamento ou
ressarcimento /retenção de
valores de Contrato (0)

Anulação, revogação,
suspensão, rescisão e
ajustes de Contrato (5)
Anulação, revogação,
suspensão e ajustes em
Licitação (6)

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

1.10. Atuação do Ministério Público junto ao TCU
O Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) é órgão autônomo e independente, cuja finalidade
principal é defender a ordem jurídica no âmbito de atuação do Tribun0al. Compete-lhe dizer de direito,
oralmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à decisão do TCU. Trata-se de órgão composto por
um Procurador-Geral, três subprocuradores-gerais e quatro procuradores.
Ao MP/TCU também compete promover, junto à Advocacia-Geral da União (AGU) e demais órgãos
competentes, as medidas referentes à cobrança executiva dos débitos e multas imputados por acórdãos do
Tribunal. No 1º trimestre de 2019, foram autuados 626 processos de cobrança executiva, envolvendo cerca
de R$ 318,252 milhões.
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No mesmo período, o MP/TCU emitiu parecer em 3.731 processos, conforme detalhado no quadro a
seguir.
1º trimestre
2018

Tipo de processo
Admissão, aposentadoria, reforma e pensão

1º trimestre
2019

3.801

3.127

Auditoria, inspeção e levantamento

6

10

Consulta

2

2

Denúncia

5

2

Indisponibilidade de Bens

1

--

Monitoramentos e acompanhamentos

4

2

Representação

20

27

Solicitação do Congresso Nacional

1

1

Tomada de Contas Especial

659

499

Tomada e prestação de contas

76

61

4.575

3.731

Total
Fonte: Sistema Sinergia.
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2

O CONGRESSO NACIONAL e o TCU
:

Nos termos do art. 71 da Constituição Federal, o controle externo
é exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU
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2. O CONGRESSO NACIONAL E O TCU

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

2.1. Canais de Comunicação entre o TCU e o Congresso Nacional
No intuito de manter e aprimorar a integração com o Congresso Nacional, o Tribunal dispõe de uma
Assessoria Parlamentar (Aspar), vinculada à Presidência do TCU, para prestar apoio em assuntos
relacionados ao Congresso Nacional e suas Casas, comissões e seus parlamentares. A unidade dedica-se à
contínua melhoria na troca de informações entre o Congresso Nacional e o TCU. Para tanto, integrantes da
equipe da Aspar visitam regularmente as comissões do Legislativo e estão aptos a auxiliar na prestação de
informações e na interlocução com as demais unidades do Tribunal.
Visando essa maior interação com o Parlamento, o Portal TCU apresenta uma página intitulada “O
TCU e o Congresso Nacional”, onde podem ser acessados os principais trabalhos conduzidos pelo Tribunal.
Nessa página, também podem ser realizadas consultas e pesquisas sobre assuntos diversos de interesse dos
congressistas, tais como:


Contas do Governo



Inelegíveis (responsabilização pública)



Fiscobras (obras fiscalizadas pelo TCU)



Relatório de Atividades do TCU



Solicitações do Congresso Nacional



Notícias (sobre atuação do TCU)
Também está disponível no Portal TCU,

a

cartilha

“Solicitações

do

Congresso

Nacional”, publicação que traz informações
sobre como o Congresso, suas comissões e
seus membros podem demandar o Tribunal
de Contas da União.
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2.2. Solicitações do Congresso Nacional
A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e
suas comissões técnicas ou de inquérito podem
solicitar ao Tribunal a realização de fiscalizações e o
fornecimento

de

informações

sobre

trabalhos

efetuados. As solicitações são aprovadas pelos
colegiados do Congresso Nacional, de acordo com o
estabelecido nos incisos IV e VII do art. 71 da
Constituição Federal.
Tais demandas são atendidas por meio da
instauração de processos no Tribunal denominados
Solicitações do Congresso Nacional (SCN), os quais
têm acompanhamento especial pela Assessoria
Parlamentar do TCU (Aspar), que presta apoio
especializado em assuntos relacionados ao Congresso
Nacional e suas Casas.
Tendo em vista o tratamento prioritário que o Tribunal dispensa às solicitações do Poder
Legislativo que lhe são encaminhadas, o Portal TCU disponibiliza plataforma que permite consultar as
Solicitações do Congresso Nacional (SCN) protocolizadas.
A seguir, a situação desses processos no trimestre:

Solicitações do Congresso Nacional (SCN)

Quantidade

Processos de SCN encaminhados ao TCU

1

Processos de SCN apreciados

11

Processos de SCN em tramitação no TCU

72

Fonte: Assessoria Parlamentar do TCU (Aspar).

2.2.1. Principais processos de Solicitação do Congresso Nacional apreciados
Tiveram destaque as seguintes deliberações a partir de processos de SCN apreciados no trimestre:

Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do
Senado Federal
TCU revisa volume de arrecadação do Sebrae em 2017
Acórdão 129/2019-Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler
O TCU apreciou embargos de declaração opostos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) contra o Acórdão 1.829/2018 - Plenário, por meio do qual examinou Requerimento
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encaminhado pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor
do Senado Federal, bem como prestou esclarecimentos relativos aos “valores referentes à arrecadação,
direta e indireta, de todas as entidades do 'Sistema S', no ano de 2017”,
No citado acórdão de 2018, foram apresentados valores referentes à arrecadação, direta e indireta, de
todas as entidades do 'Sistema S', no ano de 2017. Ao reexaminar a questão, por meio dos referidos
embargos, o Tribunal decidiu revisar o cálculo das receitas arrecadadas em 2017, especificamente os valores
em relação à arrecadação total do Sebrae, que teria atingido R$ 3,4 bilhões naquele ano.
O Tribunal informou à Comissão acerca da nova decisão.

Presidente da Câmara dos Deputados
Correção de erro de cálculo na complementação de recursos do Fundef
Acórdão 180/2019-Plenário. Relator: Min. Walton Alencar
O TCU analisou Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Câmara dos Deputados,
em que se requereu esclarecimentos sobre o pagamento de precatórios decorrentes do trânsito em julgado
da Ação Civil Pública 1999.61.00.050616 (e outras ações similares), na qual se reconheceu erro de cálculo no
valor da complementação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério (Fundef) devida pela União a entes federados, cujo valor por alunos, entre os
anos de 1998 a 2006, não alcançou o mínimo definido nacionalmente, conforme estabelece o art. 60, V, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
O TCU respondeu ao solicitante que:
a) a relação de estados e municípios beneficiados com o trânsito em julgado da citada Ação, assim como a
discriminação dos respectivos valores, transferidos e a transferir, devidos pela condenação, acompanhado
de memória de cálculo, deve ser requerida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
que é a entidade gestora e responsável para produzir as informações, uma vez que o TCU não é custodiante
desses dados; e
b) que há dois processos de auditoria em tramitação no Tribunal que tratam da apuração de irregularidades
na gestão dos recursos provenientes dos precatórios do Fundef: TC 018.130/2018-6 e TC 023.147/2017-2.

Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDC)
Atuação da Aneel quanto à aplicação e ao recolhimento de multas
Acórdão 188/2019-Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz
O TCU analisou Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara dos Deputados, em que se requereu do TCU a realização de fiscalização com o
objetivo geral de averiguar a regularidade da atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na
aplicação de sanções de multa e no recolhimento dos respectivos valores e na pactuação de termos de
ajustamento de conduta.
As questões apresentadas foram:
1) as multas estão sendo corretamente aplicadas, respeitando o devido processo legal?
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2) o acompanhamento da efetiva arrecadação das multas aplicadas pela ANEEL é tempestivo e satisfatório?
3) a Agência tem adotado as providências cabíveis para os casos de não recolhimento das multas por ela
aplicadas?
4) os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados pela Agência respeitam os dispositivos legais e
mantêm a proporcionalidade das sanções diante da gravidade das infrações?
O TCU respondeu ao solicitante que:
a) não foram encontrados indícios de irregularidades na análise documental dos processos da Aneel
selecionados via amostra e que foi respeitado o devido processo legal na aplicação e no cancelamento de
multas pela Agência.
b) que os processos de fiscalização e de autuação de agentes do setor de energia elétrica são desenvolvidos
com suporte de sistemas informatizados específicos, permitindo gestão das mutações dos créditos, emissão
de Guia de Recolhimento da União (GRU), cobranças, controle de prescrições de créditos, inscrição do
devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e
encaminhamento para inscrição em dívida ativa daqueles que permanecerem inadimplentes após o prazo
de 75 dias de recebimento da notificação de débito. O funcionamento desses sistemas se mostrou
satisfatório para a gestão das multas pela Aneel.
c) que a própria Aneel concluiu, em março de 2016, pela ausência de efetividade e eficácia na utilização de
TACs como alternativa à aplicação de sanções. Em face disso, como não havia expectativa de reversão desse
quadro de ineficácia, a Diretoria da Agência decidiu retirar do ordenamento jurídico-regulatório a REN-Aneel
333/2008, não mais havendo, desde então, previsão normativa para a utilização de termos de ajustamento
de conduta.

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC)
Irregularidades na aplicação de recursos do FNDE no Paraná
Acórdão 635/2019-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
O Tribunal, em resposta a Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, realizou auditoria para verificar possíveis
irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em
construção de escolas do ensino básico no Estado do Paraná.
As irregularidades citadas foram apontadas no âmbito da "Operação Quadro Negro", conduzida pelo Núcleo
de Repressão a Crimes Econômicos (Nurce) da Polícia Civil do estado do Paraná em 2015.
Como resultado da auditoria, o TCU determinou prazo para que o FNDE adote as providências pertinentes
com vistas ao devido registro do cancelamento dos convênios discriminados no Acórdão, cujos recursos
foram devolvidos pelo Governo do Estado do Paraná em 2015, bem como promova os respectivos registros
nos sistemas Siconv (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle) e Simec (Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal)
Também foi determinado ao FNDE que apure, no prazo de 180 dias, os indícios de irregularidades
apontados na relação de convênios citados e informe ao Tribunal os resultados das apurações e eventuais
medidas a serem adotadas:
Sobre a continuidade das obras, as informações mais atuais obtidas junto aos gestores do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Educacional são de que o governo daquele Estado vem trabalhando para a
retomada e conclusão das escolas que foram paralisadas e que tiveram seus contratos encerrados
Foi dada ciência da deliberação ao Presidente da Comissão.
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2.3. Audiências Públicas e Reuniões Técnicas
A participação do TCU em audiências públicas se traduz em significativa oportunidade para a
discussão de temas indispensáveis ao aprimoramento das ações de controle a cargo do Tribunal e do
próprio Congresso Nacional.

2.3.1. Congresso Nacional
Comissão

Tema Discutido

Comissão
Externa Apresentação de trabalhos do TCU sobre o tema
Desastre de Brumadinho

Data

19/02/2019

Fonte: Assessoria Parlamentar do TCU (Aspar).

No intuito de promover uma maior aproximação com as Comissões Temáticas do Parlamento,
autoridades do TCU e representantes de suas unidades técnicas realizam visitas periódicas aos
parlamentares do Congresso Nacional. Tais visitas têm por objetivo divulgar às Presidências das
Comissões os principais trabalhos do Tribunal relacionados às respectivas áreas de atuação.
Nesse sentido, foram realizadas, no trimestre, quatro cafés da manhã com os líderes dos partidos
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com a Presidência do TCU e, também, reuniões na
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados com participação do
Secretário-Geral Adjunto de Controle Externo e de representantes das áreas temáticas do Tribunal para
tratar do Plano Anual de Fiscalização 2019 da CFFC/CD.
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3

AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO
Destaques nos resultados da atuação finalística do TCU no
1º trimestre de 2019.
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3.

AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

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

3.1. Lista dos gestores com contas irregulares (Lista de inelegíveis)
Em ano de eleições, o Tribunal encaminha para a Justiça Eleitoral a lista de responsáveis com contas
julgadas irregulares. Tendo em vista os fins eleitorais, as informações se referem às contas julgadas nos oito
anos anteriores à eleição, segundo regras estabelecidas na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar
135/2010).
Os dados da última lista elaborada estão disponíveis para consulta no Portal TCU, diretamente no
sistema de contas julgadas irregulares. A busca pode ser feita por nome, sobrenome, partes do nome ou
CPF e também há filtros por Estado e Município. O resultado traz o nome completo do responsável e
link para acessar a íntegra do acórdão relativo ao julgamento pela irregularidade de suas contas.

3.2. Destaques do #EuFiscalizo
O Tribunal, no intuito de aperfeiçoar os canais de comunicação com a sociedade, tem produzido e
disponibilizado, por meio do aplicativo #EuFiscalizo, vídeos e informações atualizadas sobre a atuação do
Tribunal na fiscalização da aplicação do dinheiro público. Também sob a marca #EuFiscalizo é produzido
programa mensal temático, com reportagens e debate sobre o assunto escolhido.
No trimestre, o Programa #EuFiscalizo destacou as reportagens produzidas sobre “Patrimônio
Cultural”, “Ferrovias” e “Previdência Social, segurança de barragens e sistema prisional”.
O #EuFiscalizo Patrimônio Cultural aborda os patrimônios culturais da humanidade localizados no
Brasil. Viajamos por cidades históricas para conhecer a riqueza cultural da memória brasileira e falar
sobre os trabalhos do TCU e as ações do Governo para preservar essas localidades e atrair turistas de
todas as regiões.
O #EuFiscalizo Ferrovias objetiva levar maior conhecimento acerca das ferrovias brasileiras. Esta
edição do #EuFiscalizo, mostra a situação da malha ferroviária e os projetos que podem melhorar o uso
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das ferrovias no Brasil. Apresenta, também, como funciona o transporte de cargas e como ele pode
ajudar no desenvolvimento econômico do País.
O #EuFiscalizo Previdência Social, segurança de barragens e sistema prisional aborda, novamente,
temas que foram objeto de fiscalizações anteriores do TCU, para conferir o que mudou e que providências
o poder público tomou desde os trabalhos anteriores nessas áreas. São apresentadas discussões sobre
mudanças na Previdência e os desastres de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, bem como os
respectivos trabalhos de fiscalização do TCU.

Na versão digital deste
Relatório, há hiperlinks nas imagens abaixo que permitem o acesso aos respectivos vídeos sobre as
fiscalizações. Os vídeos também estão disponíveis no Portal TCU.

3.2.1. Obras com indícios de irregularidades graves
A situação das obras com indícios de
irregularidades graves com recomendação de
paralisação (IG-P) ou de retenção parcial de
valores (IGR) encontra-se no Anexo VII deste
relatório. Informações atualizadas sobre essas
obras podem ser consultadas no Portal TCU.

3.3. Ações de controle externo por
área temática
Estão sintetizadas a seguir as principais ações de controle concluídas ou apreciadas no 1º trimestre de
2019. São trabalhos que se destacaram pela importância ou interesse das constatações, ou pela repercussão
das deliberações do Tribunal, e refletem o resultado significativo da atuação do TCU no período. Os
trabalhos destacados foram agrupados conforme as Áreas Temáticas definidas pelo Congresso Nacional
para a divisão setorial na Lei Orçamentária Anual. Essas ações também podem ser consultadas no Portal
TCU > Fiscalização e controle > Trabalhos em destaque.
Para cada trabalho, foram indicados o tema objeto da fiscalização e o acórdão correspondente,
com os respectivos hiperlinks para a notícia publicada no Portal TCU e para o inteiro teor da deliberação,
bem como o Relator do processo e a síntese da deliberação.
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AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Agricultura familiar carece de assistência técnica, crédito e comercialização
Acórdão 687/2019 - Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
O Tribunal realizou auditoria na área do agronegócio brasileiro, em especial na agricultura familiar, com o
objetivo identificar problemas na burocracia estatal que possam gerar impactos negativos no ambiente de
negócios e na competividade dos agentes produtivos, em prejuízo do desenvolvimento nacional. Foram
analisados a assistência técnica e extensão rural, financiamento da produção (crédito rural familiar) e
comercialização dos produtos.
Em relação à assistência técnica e extensão rural, verificou-se que a coordenação funciona de modo
precário, que a oferta de serviços assistenciais é insuficiente e apresenta descontinuidade, bem como que a
estrutura e a qualidade assistencial são insuficientes e que há deficiência no sistema atual de chamadas
públicas para os serviços.
Quanto ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), o Tribunal apontou ausência de política agrícola de
longo prazo e que o marco regulatório é complexo e mal estruturado. Há, ainda, burocracia tanto na
concessão quanto na operacionalização de crédito rural e fatores limitantes do acesso ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e pouca representatividade do seguro rural.
O Tribunal recomendou à Casa Civil da Presidência da República que, em articulação com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com a Secretaria da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário, priorize a regulamentação da Lei 13.680, de 2018, que alterou a Lei 1.283, de 1950, para dispor
sobre a fiscalização de produtos alimentícios de origem animal produzidos artesanalmente.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES
TCU detecta possíveis irregularidades na celebração de TAC da telefonia
Acórdão 716/2019 - Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
Fiscalização do Tribunal verificou possíveis irregularidades na potencial celebração de Termos de
Ajustamento de Conduta (TAC) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), abrangendo processos
sancionatórios relativos à regulação de vários temas de sua competência, como qualidade e fiscalização dos
serviços de telecomunicações.
Os TAC são compromissos de ajustamento de conduta firmados entre as prestadoras de telefonia e a Anatel,
por meio dos quais a operadora de telefonia troca suas multas administrativas pelo compromisso de realizar
investimentos adicionais de interesse público.
O TCU, com foco nos futuros TAC a serem realizados com as operadoras de telefonia, recomendou à
Agência que se assegure de que todas as principais variáveis que possam interferir no Valor Presente Líquido
(VPL) do projeto sejam devidamente contempladas e avaliadas, bem como que defina critérios e requisitos
para reduzir o risco de conflito de interesses e de ausência de capacidade técnica.

DESENVOLVIMENTO URBANO
Levantamento sobre as políticas de planejamento urbano
Acórdão 691/2019-Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
Auditoria realizada pelo Tribunal avaliou o funcionamento das organizações, programas, projetos e
atividades governamentais relacionadas ao planejamento urbano e à integração das políticas voltadas para
a cidade. O foco foi a atuação da administração pública, nos três níveis de governo (municipal, estadual e
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federal) em relação ao planejamento urbano e à integração das políticas públicas voltadas para a cidade, em
especial no que tange à infraestrutura, considerando os aspectos de mobilidade, saneamento e habitação.

A auditoria foi motivada pela constatação do Tribunal, após a realização de diversos trabalhos
relacionados ao tema, de que não há a devida integração entre os programas governamentais que
buscam enfrentar os principais problemas urbanos, a exemplo da falta de moradia digna e da baixa
cobertura de saneamento básico.
O trabalho do TCU identificou os cinco riscos mais significativos que podem comprometer o
desenvolvimento e a implementação das políticas de planejamento urbano no Brasil: baixa governança
municipal para ações urbanas; deficiência nos critérios adotados nos processos de seleção dos
empreendimentos a serem financiados com recursos federais; deficiência na atuação Federal nas Regiões
Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDES); deficiência na avaliação
qualitativa e quantitativa dos Planos Setoriais; e falta de regularização fundiária e seus impactos no
planejamento urbano.
A fiscalização envolveu diversos órgãos e instituições, seus relacionamentos, suas interações e suas
formas de organização. Também tratou do arcabouço normativo que baliza a atuação desses organismos
e a possibilidade de atuação conjunta da rede de controle externo (Tribunais de Contas Estaduais e dos
Municípios, Ministério Público etc.) na fiscalização e indução de melhorias na gestão pública.

EDUCAÇÃO E CULTURA
Cobrança de taxa de ocupação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é ilegal
Acórdão 264/2019 - Plenário. Relator: Aroldo Cedraz
O Tribunal examinou o pedido de medida cautelar, formulada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro (MAM-Rio), em face de cobranças pela Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio
de Janeiro (SPU-RJ) de taxa de ocupação de referente ao imóvel sede do Museu.
O TCU verificou o descumprimento sistemático do Acórdão 873/2015-Plenário, que havia determinado à
SPU-RJ que se abstivesse de cobrar a referida taxa de ocupação.
Como consequência, o Tribunal indeferiu o pedido de medida cautelar por estar vigente deliberação de
mérito proferida anteriormente, e reiterou a determinação à SPU-RJ de que se abstenha de cobrar a taxa de
ocupação referente à sede do Museu.
Monitoramento do Ensino Médio aponta que problemas de 2013 persistem
Acórdão 717/2019 - Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
O Tribunal realizou monitoramento de deliberação anterior proferida em processo de auditoria realizada em
2013, a qual verificou os principais problemas que afetam a qualidade e a cobertura do ensino médio no
Brasil.
Foi constatado que persistem dois problemas apontados naquela auditoria e que afetam a qualidade e
o ensino médio no Brasil. O primeiro é o dever legal do Ministério da Educação (MEC) de efetivar o
Sistema Nacional de Avaliação Básica e o outro é a obrigação legal de implementar o Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi). Ambas as medidas ainda não foram postas em prática pela pasta.
Em sua decisão, o TCU determinou prazo para que o Ministério da Educação apresente plano de ação
indicando etapas, prazos e responsáveis, com vistas a sanear os problemas identificados.
TCU detecta irregularidades na prestação de contas de produções patrocinadas pela Ancine
Acórdão 721/2019 - Plenário. Relator: Min. Subst. André de Carvalho
O TCU realizou auditoria na Agência Nacional do Cinema (Ancine), com o objetivo de verificar a
conformidade da nova metodologia sob o título de Ancine+Simples empregada para a análise das
prestações de contas dos recursos públicos destinados a projetos audiovisuais pelo aporte de incentivos
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fiscais previstos em lei (fomento indireto) ou de repasses provenientes da Ancine e do Fundo Setorial do
Audiovisual (FSA) (fomento direto).
A metodologia denominada Ancine+Simples foi desenvolvida pela Agência para conferir maior celeridade à
análise dos processos de contas em projetos audiovisuais. Por meio dela seriam adotados procedimentos
diferenciados, a exemplo da não verificação dos comprovantes de dispêndios e do uso de amostragem para
selecionar os processos a serem submetidos à análise completa.
O TCU constatou que além de contrária à legislação aplicável, a nova metodologia não alcançaria os seus
objetivos, pois entre outros motivos, tem poucos mecanismos para encontrar eventuais fraudes.

ESPORTE
TCU detecta falta de profissionalismo na aplicação de recursos da Lei Piva
Acórdão 116/2019 - Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler
O TCU realizou auditoria na Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP), para avaliar a
regularidade da aplicação, no esporte de alto rendimento, dos recursos provenientes da Lei Pelé (Lei
9.615/1998 - Lei Geral do Desporto), alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Piva).
A Lei Piva concedeu ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) a competência para gerir diretamente os recursos,
podendo descentralizá-los às confederações, a fim de executar programas e projetos de fomento,
desenvolvimento e manutenção do desporto.
O TCU constatou ausência de detalhamento nas justificativas para a realização de projetos pela CBLP e
ausência de relatório com a descrição das atividades realizadas e objetivos alcançados, após a finalização
dos projetos; realização de despesa com viagem sem a devida justificativa; inexistência de evidências de que
a CBLP siga os princípios da Administração Pública na contratação de pessoal, nem existem indícios de
seleção de pessoal com fundamento na meritocracia; e deficiência por parte do COB na análise das
respectivas prestações de contas.
O Tribunal recomendou ao COB e à CBLP que incluam nas justificativas para realização dos projetos o
detalhamento necessário, discriminando as ações previstas, bem como, ao fim da execução dos respectivos
projetos, elaborem relatório com a descrição das atividades realizadas e objetivos alcançados.

FAZENDA E PLANEJAMENTO
Decisão cautelar suspende transposição de novos servidores para quadro da União
Acórdão 52/2019 - Plenário. Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer
O Tribunal referendou medida cautelar deferida em razão de possíveis transposições indevidas,
realizadas sem concurso público, para quadro em extinção da Administração Federal, de pessoas que
mantiveram qualquer espécie de vínculo precário com a Administração Pública dos ex-territórios ou dos
estados do Amapá e de Roraima na fase de instalação dessas unidades federadas.
O TCU apurou que as câmaras de julgamento da Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais (CEEXT)
adotam métodos diferentes para enquadramento dos pedidos de transposição desses servidores para os
quadros efetivos da União. Diante da quantidade de novos pleitos pendentes de análise pela Comissão e
tendo em vista o risco de que requerimentos estejam sendo deferidos de forma inadequada, a medida
cautelar foi adotada para atenuar o risco de dano irreversível ao erário.
Além disso, o Tribunal determinou a oitiva da Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital, para que manifeste sobre os fatos relatados no processo e a realização de fiscalização para avaliar os
métodos usados pelas câmaras de julgamento.
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TCU aprova percentuais de participação dos entes federativos na Cide
Acórdão 262/2019 - Plenário. Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues
O TCU aprovou, por meio de decisão normativa, os percentuais individuais de participação dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios brasileiros no produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide) para o exercício de 2019. (Decisão Normativa-TCU nº 174, de 13 de fevereiro de
2019).
Os cálculos desenvolvidos pelo Tribunal utilizaram informações disponibilizadas pela Agência Nacional de
Petróleo (ANP) referentes ao consumo aparente de combustíveis no exercício de 2018 por unidade da
federação; dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) relativos à extensão
das malhas viárias federal e estadual pavimentadas; e, também da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) no que se refere à população.
Coeficientes individuais de participação de Estados e Distrito Federal são calculados
Acórdão 638/2019 - Plenário. Relator: Min. Subst. Augusto Sherman
O TCU aprovou decisão normativa que fixa, para o exercício de 2020, os coeficientes individuais de
participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata a alínea “a” do
inciso I do art. 159 da Constituição Federal. (Decisão Normativa-TCU nº175, de 20 de março de 2019).
O Tribunal fixa as quotas de participação do FPE com base na população e na renda domiciliar per capita de
cada unidade da federação, utilizando dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A partir desses dados, é calculado o coeficiente para cada ente federativo.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO e MICRO e PEQUENAS EMPRESAS
Indústria brasileira esbarra em disfunções burocráticas
Acórdão 634/2019 - Plenário. Relator: Min. Vital do Rêgo
Fiscalização do Tribunal verificou as disfunções burocráticas do Estado Brasileiro que afetam negativamente
a competitividade do setor industrial do País, prejudicando o desenvolvimento nacional. Os principais
aspectos analisados pelo TCU envolveram dois temas: o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e a implantação do sistema eSocial Empresas.
O TCU apurou que a Anvisa não tem cumprido corretamente os prazos para o registro de vários produtos,
como medicamentos que levam em média três anos e nove meses para terem seus registros concluídos,
quando na verdade, o máximo estabelecido pela Lei seria de um ano. Também foi identificada a ocorrência
de atrasos na concessão de licenças e autorizações para que as empresas possam começar suas atividades,
sendo que entre outubro de 2017 e outubro de 2018, esse número aumentou mais de 300%.
O Tribunal fez determinações à Anvisa, objetivando aprimorar seu papel de coordenadora do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, em especial no suporte às ações de vigilância sanitária executadas pelas
vigilâncias sanitárias dos estados e dos municípios.
Em relação ao eSocial Empresas verificou-se que esse sistema tem exigido esforços desnecessários dos
empreendedores e que um sistema que deveria facilitar a vida do empresário tem gerado burocracias
excessivas. Assim, foi determinado que o Comitê Diretivo e o Comitê Gestor do eSocial, conjuntamente,
encaminhem ao TCU, relatórios trimestrais sobre a sobre a implantação do referido sistema, tais relatórios
devem informar a respeito do alcance dos objetivos de cada etapa e se os prazos do cronograma foram
cumpridos.
A Anvisa também deverá intensificar a transparência de sua atuação e divulgar, em seu Portal na Internet,
os prazos médios e medianos para a concessão de registros de produtos e de autorizações para
funcionamento de empresas, bem como o tamanho das filas, considerando todas as etapas, desde o
protocolo das petições até a publicação oficial dos registros e das autorizações.
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MEIO AMBIENTE
Canal adutor na Paraíba tem contrato anulado, sem prejuízo do combate à seca
Acórdão 44/2019 - Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
Auditoria do TCU avaliou os serviços de execução do Lote 3 das obras de construção do Canal Adutor
Vertente Litorânea, na Paraíba. O Canal, também conhecido como Canal Acauã-Araçagi, é um sistema
adutor, com cerca de 130 km de extensão, que aproveitará águas do rio São Francisco para suprir treze
municípios do Estado da Paraíba.
O Tribunal constatou que as obras do Lote 1, de 45 km, foram executadas em cerca de 93%, enquanto o
Lote 2, de 50 km, tem 39% de execução. O Lote 3, no entanto, ainda não foi iniciado, mas a análise do
contrato que daria início a essas obras, mostrou aumentos de serviços de cerca de 70% do valor pactuado e
supressões da ordem de 54%, o que extrapola os limites legais para modificações contratuais.
Diante disso, o TCU a classificou a irregularidade como grave, com recomendação de paralisação (IGP) e
determinou que a Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional suspenda as
transferências de recursos para obras do Lote 3 até que seja realizada nova licitação e celebrado novo
contrato, bem como estipulou prazo para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura, dos Recursos
Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba anule o contrato.
Para o Tribunal, uma nova licitação não trará prejuízo à Administração Pública, pois os lotes já construídos
poderão ter utilidade independentemente da conclusão do Lote 3.

MINAS E ENERGIA
Inexecução contratual na Usina Hidrelétrica de Belo Monte gerou prejuízo de mais de R$ 1,5 bilhão
Acórdão 475/2019 - Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz
Fiscalização do TCU avaliou as obras dos empreendimentos de geração e transmissão da Usina
Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, para aferir a conformidade e a eficiência das
ações adotadas pelo Poder Concedente e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para
assegurar a concatenação cronológica das obras de geração e transmissão e para evitar restrições no
intercâmbio de energia entre as regiões do País.
Verificou-se que a implantação de linhas de transmissão para escoamento da energia da Região Norte,
em especial a UHE Belo Monte, está paralisada desde o final de 2015, o que provocou danos concretos
para a administração pública e está impactando todo o intercâmbio de energia da Região Norte para as
regiões Sudeste e Nordeste. Os danos devem ultrapassar R$ 1,5 bilhão.
Na região Norte, no período úmido de 2016/2017, a falta de escoamento de energia acarretou dano
para a administração pública de aproximadamente R$ 575 milhões, a preços de maio de 2017. Para o
mesmo período em 2017/2018, o prejuízo estimado deverá ser de R$ 832 milhões, o que representa o
consumo de 27 milhões de residências no período.
A auditoria constatou que a paralisação das obras deveu-se à estratégia empresarial da empresa contratada,
e não às ações do poder concedente, da Aneel, ou de qualquer órgão ligado ao meio ambiente.
O Tribunal deu ciência dos fatos apurados aos órgãos envolvidos e recomendou que a Aneel processe
judicialmente a empresa responsável, em razão das perdas e danos sofridos por sua inadimplência
contratual.
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Ajustes nas tarifas do setor elétrico são monitorados pelo TCU
Acórdão 40/2019 - Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro
O Tribunal realizou monitoramento de deliberação proferida pelo TCU de 2016, em decorrência de auditoria
no Ministério de Minas e Energia (MME), na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e nas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), que avaliou o
impacto da Lei nº 12.783/2013 na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e no Sistema Elétrico
Brasileiro.
Essa lei dispõe, entre outras providências, sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária. À época em que a lei
foi promulgada, havia a preocupação de que as empresas do setor elétrico não conseguissem investir nos
empreendimentos de forma a alcançar os níveis de qualidade exigidos pela Aneel.
A auditoria anterior, com o objetivo de evitar impactos negativos na segurança energética do Brasil e
elevação do preço final da tarifa de energia elétrica, havia recomendado que o MME adotasse medidas para
o saneamento financeiro do Grupo Eletrobras. À Aneel o TCU recomendou que estendesse às
concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, regras e mecanismos similares aos
estabelecidos para as concessões já prorrogadas.
O Tribunal determinou à Aneel que, no prazo de 180 dias, encaminhe as medidas adotadas para
regulamentação da Resolução Normativa Aneel 414/2010, que prevê o ressarcimento de valores em caso de
encerramento antecipado da relação contratual entre a distribuidora e os consumidores, de modo a
possibilitar o repasse para a modicidade tarifária de valores ressarcidos às distribuidoras em razão do
encerramento antecipado da relação contratual.
Atuação deficiente da Agência Nacional de Mineração é crônica
Acórdão 343/2019 - Plenário. Relator: Aroldo Cedraz.
Fiscalização do TCU realizada na Agência Nacional de Mineração (ANM), analisou os riscos relacionados com
a fiscalização, a cobrança e a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM), bem como avaliou a governança na gestão dos recursos minerais.
Na avaliação dos processos de fiscalização da CFEM, o Tribunal encontrou, entre outros problemas,
planejamento deficiente, ausência de padronização e de avaliação da fiscalização e comprovação
insuficiente das informações autodeclaratórias prestadas pelos mineradores, por meio do Relatório Anual
de Lavra.
Com relação aos processos de arrecadação da compensação, foram constatadas carência na área de
tecnologia da informação, elevada sonegação com possibilidade de lavagem de dinheiro e distribuição
inadequada do valor integral da arrecadação aos Estados e municípios, entre outros.
Quanto à cobrança da CFEM, verificou-se prescrição e decadência dos processos de cobrança e lentidão
operacional pela desatualização dos dados do Cadastro Mineiro, um banco de dados com informações sobre
os processos de outorgas minerárias. O TCU encaminhou cópia da fiscalização à ANM e ao Ministério de
Minas e Energia e determinou prazo para que se manifestem sobre as ameaças, fragilidades e riscos
apontados no trabalho.
Queiroz Galvão é declarada inidônea por fraudes nas obras da Refinaria Repar
Acórdão 424/2019 - Plenário. Relator: Min. Subst. André Luis
O TCU avaliou as justificativas apresentadas em oitiva pela Construtora Queiroz Galvão S.A, em relação
a evidências de conluio entre empresas e de fraude às licitações conduzidas pela Petrobras na
realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no período de 2003 a 2014.
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O Tribunal recebeu as justificativas da construtora, mas elas não foram suficientes para esclarecer, nem
afastar, as robustas evidências de fraude às licitações e de corrupção de dirigentes da Petrobras.
Como resultado da apreciação, o TCU rejeitou as justificativas e declarou a inidoneidade da Construtora
Queiroz Galvão para participar de licitação na Administração Pública Federal ou nos certames promovidos
pelos estados, DF e municípios com a aplicação de recursos federais, pelo período de 3 anos.
TCU acompanha carteira de desinvestimentos da Petrobras
Acórdão 477/2019 - Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz
O TCU realizou Acompanhamento da Carteira de Desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras),
com o objetivo de selecionar casos concretos de vendas de ativos e implementar ações de controle
específicas. A fiscalização é fruto de processo anterior que analisou irregularidades na metodologia de
alienação de empresas e ativos da Petrobras, denominada Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e
Empresas do Sistema Petrobras.
A análise permitiu ao TCU avaliar o progresso da carteira, o processo competitivo, a transparência das
informações ao mercado e os valores financeiros envolvidos, dentre outros aspectos.
Ao final dos trabalhos, o Tribunal autorizou a autuação de projetos específicos de acompanhamento para o
projeto Lotus, que trata da parceira estratégica da Petrobras com a estatal China National Petroleum
Corporation International, e para a Carteira de Desinvestimentos da Petrobras, com vistas a dar
continuidade aos procedimentos fiscalizatórios.
Também foi recomendado à Petrobras que avalie a necessidade de gerenciar os riscos relacionados aos
processos descritos em sua Sistemática de Desinvestimentos, e não apenas os riscos associados a cada
projeto especificamente.
TCU confirma inidoneidade de empresas participantes de licitação para Angra 3
Acórdão 580/2019 - Plenário. Relator: Min. Walton Alencar
O TCU analisou pedidos de reexame da deliberação que declarou a inidoneidade de algumas empresas
para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo cinco anos. A sanção de
inidoneidade foi aplicada em decorrência de fraude à licitação, conduzida pela Eletrobras Termonuclear
S/A para a contratação das obras da Usina Termonuclear de Angra 3.
O Tribunal conheceu dos recursos para negar-lhes provimento, confirmando a declaração de
inidoneidade.

SAÚDE
Programa de Integração do Rio São Francisco: Funasa não cumpre determinações do TCU
Acórdão 1.037/2018-Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler
Monitoramento realizado pelo TCU relativo à fiscalização das obras de esgotamento sanitário em
municípios a serem beneficiados pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf), nos estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, constatou que as determinações feitas pelo
Acórdão 1421/2015 - Plenário não foram cumpridas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
Assim, o Tribunal, além de ter aplicado multas a dois ex-Presidentes da Fundação em razão de não
terem apresentado qualquer resposta a respeito da matéria, mesmo após reiteradas solicitações feitas
pela Corte, reiterou as determinações feitas anteriormente à Funasa, que deverá enviar ao Tribunal um
cronograma de adoção das medidas necessárias para sanear os problemas apontados, os quais vem
permitindo despejos de esgotos sanitários nos corpos d’água do rio que colocam em risco de poluição e
de comprometimento de qualidade de 92% das águas da transposição.
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Decisão do TCU afasta risco de faltar imunoglobulina a pacientes do SUS
Acórdão 26/2019- Plenário. Relator: Min. Augusto Nardes
O TCU revogou medida cautelar adotada em dezembro de 2018 pelo Acórdão 2.875/2018-Plenário e
resolveu permitir, excepcionalmente, até a realização de nova licitação, que o Ministério da Saúde possa
contratar, com base em ata de registro de preços vigente, empresa farmacêutica para o fornecimento de
imunoglobulina humana, caso entenda necessário para evitar o risco de desabastecimento no Sistema Único
de Saúde (SUS).
Ainda, com base em indícios de indícios de irregularidades identificados na referida ata de registro de
preços, entre os quais formação de cartel, o Tribunal decidiu enviar cópia do processo ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao Ministério Público Federal (MPF), para que tomem as
providencias que entenderem cabíveis.
Pagamento irregular de medicamento contra HIV gerou prejuízo superior a R$ 3 milhões para a Fiocruz
Acórdão 185/2019- Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler
O Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pela Fiocruz, em razão da constatação de dano na
execução de contrato para o fornecimento do antiviral sulfato de indinavir, medicamento para controle dos
sintomas do vírus HIV.
O TCU concluiu pela ocorrência de prejuízo à Fundação superior a R$ 3 milhões pelo pagamento antecipado,
sem a correspondente contraprestação contratual, do medicamento para controle do vírus HIV. O
Pagamento foi ordenado e liquidado por ex-servidores do Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos), que pertence à Entidade.
Em consequência, o Tribunal julgou irregulares as contas da empresa recebedora dos recursos e do exgestor da Fiocruz e os condenou a pagar, solidariamente, o valor do débito, corrigido monetariamente
desde o ano de 2001.
Controle de compras de próteses por hospitais do Rio de Janeiro ainda é deficiente
Acórdão 448/2019- Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
Monitoramento realizado pelo TCU sobre o cumprimento de determinações de auditoria anterior,
apreciada por meio do Acórdão 435/2016-TCU-Plenário, concluiu que a coordenação e o
acompanhamento das compras de dispositivos médicos implantáveis - DMI (órteses, próteses e
materiais especiais - OPME) em hospitais federais da região metropolitana do Rio de Janeiro/RJ ainda
ocorrem sem coordenação dos órgãos superiores e sem sistemas informatizados específicos, o que
implica risco de aquisição de quantidades desnecessárias desses materiais, além de prejuízo ao seu uso
racional e seguro.
Assim, considerando que a gestão das compras de DMI naquela região ocorre, em nível estratégico, no
MS e na Anvisa, e quanto a sistemas de controle, pelo Departamento de Gestão Hospitalar no Estado
do Rio de Janeiro (DGH) e pelos Hospitais Federais de Bonsucesso (HFB) e dos Servidores do Estado
(HFSE), e dos Institutos Nacionais de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) e de Cardiologia
(INC), o Tribunal reiterou as determinações anteriormente dirigidas e ainda não atendidas, a exemplo
de o DGH e o Datasus apresentarem plano de ação para resolver os problemas relacionados à ausência
de sistemas informatizados que permitam gerir e controlar a aquisição, o recebimento, a guarda e a
utilização de DMI, bem assim de o DRH encaminhar plano de ação para aprimorar a coordenação e o
monitoramento das compras de DMI executadas pelas unidades assistenciais sob sua responsabilidade.
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Fundação Butantan e Ministério da Saúde utilizam convênio para reajuste retroativo nos valores de vacinas
Acórdão 425/2019- Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler
O TCU apreciou Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades ocorridas na
Fundação Butantan, envolvendo recursos federais repassados por meio de convênios e contrato
celebrados pelo Ministério da Saúde (MS), com o objetivo de prestar apoio financeiro para o
aperfeiçoamento do processo produtivo das vacinas e soros hiperimunes e fortalecer o Sistema Único de
Saúde (SUS).
O Tribunal concluiu que cerca de R$ 5 milhões repassados pelo Ministério à Fundação Butantan em razão de
convênios firmados entre os referidos entes, na verdade se destinavam a reajuste retroativo nos valores
desses produtos.
Pelas irregularidades detectadas, além de as contas da Fundação Butantan e de um dos responsáveis
terem sido julgadas irregulares, sendo estes condenados a restituir ao erário, solidariamente, o valor
repassado, a ser corrigido desde 2004, e apenados com multas individuais de R$ 200 mil, outros quatro
responsáveis foram multados individualmente em R$ 30 mil e inabilitados, por um período de cinco anos,
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública.

TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TCU atua no combate a fraudes no INSS em Mato Grosso do Sul
Acórdão 58/2019 - Plenário. Relator: Min. Subst. André Luís Carvalho
O TCU examinou Tomada de Contas Especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) em Campo Grande/MS contra ex-servidor do INSS, diante da fraude pela irregular
concessão de benefícios previdenciários com a produção de dano ao erário.
Foram concedidas rubricas previdenciárias irregularmente a cinco pessoas que totalizam cerca de R$113 mil,
em valores de 2005. O responsável apresentou suas alegações de defesa, mas não conseguiu refutar as
irregularidades constatadas.
Em decorrência dos trabalhos, o Tribunal julgou irregulares as contas do ex-servidor e condenou-o ao
pagamento do débito apurado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, além do
pagamento de multa. O responsável também foi inabilitado por 5 (cinco) anos para o exercício de cargo em
comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal.
Fundação de previdência do BNDES restituirá valores recebidos indevidamente
Acórdão 356/2019 - Plenário. Relator: Min. Subst. Augusto Sherman
O TCU examinou possíveis irregularidades, noticiadas por representantes da Superintendência Nacional
de Previdência Complementar (Previc) em aportes realizados, em 2009 e 2010, pelo patrocinador Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao plano de benefícios previdenciários
administrado pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes), sem a correspondente
contrapartida dos participantes.
Após o exame da matéria, o Tribunal considerou integralmente cumprida a determinação do acórdão
proferido pelo TCU em 2015, quanto ao plano de ação para ressarcimento das importâncias
indevidamente repassadas à Fapes (cerca de R$ 1.275 bilhão), em 36 parcelas mensais, dos valores
atualizados dos referidos aportes unilaterais. No entanto, foi determinado que o BNDES deverá
encaminhar ao Tribunal, semestralmente, documentos que comprovem o recebimento das parcelas
que se referem à devolução integral e atualizada das importâncias indevidamente repassadas à Fapes.
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Déficit previdenciário versus superávit do governo demonstra necessidade de reforma na Previdência
Acórdão 268/2019 - Plenário. Relatora: Min. Ana Arraes
Fiscalização do TCU, realizada na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), na Secretaria de Orçamento Federal (SOF), no Banco Central do Brasil (BCB) e na Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), com o objetivo acompanhar receitas primárias,
despesas primárias impactantes, resultado primário e contingenciamento relativos ao 5º bimestre de 2018.
O volume de recursos fiscalizados foi de R$ 1,226 bilhão para as receitas primárias líquidas de transferências
e em R$ 1,387 bilhão para as despesas primárias.
A partir do acompanhamento realizado, o Tribunal concluiu que o déficit previdenciário até outubro de 2018
suplantou todo o superávit do Governo Federal e ainda promoveu déficit de R$ 66,3 bilhões no resultado do
governo central.
Para o TCU, o resultado primário apurado do setor público consolidado não financeiro do governo central
(Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS) e das empresas estatais federais (Programa de Dispêndios
Globais – PDG) está compatível com a meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. No
entanto, foi constatado déficit expressivo nas seguintes empresas estatais: Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
(Dataprev), Telebras e Casa da Moeda do Brasil, respectivamente, de R$ 297,8 milhões, R$ 283,4 milhões,
R$ 149,6 milhões e R$ 100,2 milhões.

TRANSPORTE
TCU mantém decisão para que Antaq suspenda a prorrogação de contratos portuários
Acórdão 32/2019 - Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro
O TCU analisou pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)
contra itens do Acórdão 2.486/2018 – Plenário, proferido em decorrência de auditoria que avaliou os atos e
procedimentos adotados pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), pela Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e pelas Autoridades Portuárias para a prorrogação antecipada
dos contratos de arrendamentos portuários e para a fiscalização de seu cumprimento.
Por meio da decisão de 2018, o Tribunal determinou cautelarmente à Antaq e ao MTPA que se abstivessem
de assinar novas prorrogações antecipadas de contratos de arrendamento portuários até posterior
deliberação do desta Casa.
O TCU não conheceu o pedido de reexame em razão de ausência de interesse e de inadequação recursal,
mantendo a decisão anterior.
Superfaturamento em trecho goiano da Ferrovia Norte-Sul causou prejuízo de R$ 30 milhões
Acórdão 173/2019 - Plenário. Relator: Min. Benjamin Zymler
O TCU apreciou tomada de contas especial instaurado em razão do indício de superfaturamento, no
valor de R$ 27 milhões, em contrato referente à Construção do lote 4 da Ferrovia Norte-Sul, em trecho
de 108 km situado entre o Pátio de Santa Izabel/GO e o Pátio de Uruaçu/GO. O superfaturamento
constatado é decorrente tanto do pagamento de serviços não executados quanto da ocorrência de
preços excessivos.
Em valores de 2004, o contrato previa aproximadamente R$ 245 milhões, mas ele foi rescindido antes
do término, quando já haviam sido gastos cerca de R$ 73 milhões.
Ao final dos trabalhos, o TCU julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao
pagamento de multas e, solidariamente, de débitos no valor aproximado de R$ 27 milhões. Também
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aplicou multas a empresas e agentes públicos que totalizam R$ 22,5 milhões. Alguns responsáveis
foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da
administração pública por um período de oito anos. Além disso, o Tribunal solicitou à Advocacia -Geral
da União e à Valec, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, as medidas necessárias ao
arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito.
Grupo Libra poderá manter operação conjunta de três terminais no Porto de Santos, até maio de 2020
Acórdão 215/2019 - Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro
O TCU analisou recurso interposto em face de decisão monocrática relativa à admissibilidade dos pedidos de
reexame do Acórdão 1.171/2018 – Plenário, proferido em representação sobre indícios de irregularidades
na prorrogação antecipada de contrato cujo objeto era o arrendamento para exploração de área de
aproximadamente 100.000 m², localizada na Ponta da Praia, na margem direita do Porto de Santos
(armazéns 34 e 35, ou Terminal 35).
Por meio da decisão de 2018, o Tribunal determinou que o então Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil (MTPA) - hoje Ministério da Infraestrutura – adotasse as medidas necessárias para declarar a
nulidade do segundo termo aditivo do contrato, “por ilegalidade insanável e expressiva potencialidade de
dano ao erário”. Determinou também, cautelarmente, ao então MTPA e à Agência Nacional de Transportes
Aquáticos (Antaq), a adoção de “medidas imediatas” para a realização de nova licitação destinada às áreas
abrangidas pelo segundo termo aditivo ao contrato.
Ao analisar o recurso, o Tribunal conheceu dos agravos para, no mérito, dar-lhes provimento parcial,
conferindo efeito suspensivo aos pedidos de exame interpostos que incidem sobre a assinatura de prazo
para declarar a nulidade do segundo termo aditivo ao contrato e confirmou a medida cautelar.
O TCU ratificou a medida cautelar que autoriza o Grupo Libra a manter a operação, “excepcionalmente e em
caráter precário”, dos terminais de contêineres 35 e 37 no Porto de Santos/SP até maio de 2020, quando
deverá estar concluído o processo de licitação dos referidos terminais em conjunto com o terminal 33, que
hoje operam de forma unificada.
TCU revoga cautelar que impedia Aeroporto da Pampulha de realizar voos regulares domésticos
Acórdão 464/2019 - Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
O TCU analisou representação contra a Portaria MTPA 911, de 24/10/2017, do então Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) atual Ministério da Infraestrutura, cujo efeito prático foi revogar
a Portaria MTPA 376/2017 e reestabelecer a possibilidade de voos regulares domésticos, no Aeroporto da
Pampulha – SBBH, em Belo Horizonte/MG.
O Tribunal havia adotado anteriormente, medida cautelar, determinando ao MTPA que suspendesse os
efeitos da Portaria MTPA 911, de 2017. Durante o andamento do processo, foi iniciada nova gestão no
Ministério da Infraestrutura. A Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) reconheceu a falta de substrato
técnico suficiente para embasar a escolha que foi adotada. Comunicou ao TCU, então, a decisão de revogar
o ato normativo objeto da representação e manter a restrição operacional às operações do Aeroporto da
Pampulha. Informou, ainda, que pretende realizar estudos técnicos devidamente fundamentados para
avaliar a melhor solução de exploração do Aeroporto.
O TCU revogou a medida cautelar, informou ao Ministério da Infraestrutura que não há óbices à reabertura
ou à manutenção das restrições ao Aeroporto, desde que as escolhas públicas estejam devidamente
fundamentadas em elementos técnicos subsistentes.
TCU mantém suspensão de pagamentos para obras da BR-381 em Minas Gerais
Acordão 46/2019 - Plenário. Relator: Min. Bruno Dantas
O Tribunal apreciou recurso interposto contra medida cautelar adotada anteriormente e que
determinou a retenção de pagamentos na execução de contrato para duplicação do Lote 7 da BR 381/MG, no valor total de R$ 530 milhões.
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A medida cautelar determinou a retenção parcial de 34% das medições a serem realizadas no contrato,
sob o limite de R$ 52 milhões, até a comprovação de que o pavimento atende os padrões da
especificação de serviço do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
O TCU referendou a medida cautelar e negou provimento aos recursos interpostos.
Obra do VLT de Cuiabá e Várzea Grande tem financiamento regular, mas continua paralisada
Acórdão 119/2019 - Plenário. Relator: Min. Raimundo Carreiro
O TCU realizou, por solicitação do Congresso Nacional, auditoria na Caixa Econômica Federal para verificar a
regularidade da concessão do financiamento ao Governo do Estado do Mato Grosso referentes à obra do
Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Cuiabá – Várzea Grande, empreendimento previsto entre as ações de
mobilidade urbana em Cuiabá relacionadas à Copa do Mundo de 2014, no valor aproximado de R$ 1,5
bilhão.
A obra conta com financiamentos de cerca de R$ 1,1 bilhão contratados pelo Estado junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à Caixa Econômica Federal, com recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os trabalhos do TCU foram restritos à verificação do
financiamento, uma vez que a fiscalização direta da obra de construção do VLT é de responsabilidade do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
O Tribunal concluiu que o financiamento para as obras do VLT de Cuiabá e Várzea Grande foi regular.
Contudo a construção continua paralisada desde dezembro de 2014 e, na avaliação do Tribunal, ainda que
haja acordo financeiro com o consórcio para retomada das obras ou realização de outra licitação, não foram
observadas ações que contribuam para a continuidade do empreendimento.
Subconcessão de trecho da Ferrovia Norte-Sul fere o interesse público
Acórdão 322/2019 - Plenário. Relator: Min. Aroldo Cedraz
O TCU realizou auditoria na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Valec Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A. (Valec), para avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de atos
atinentes à subconcessão de trecho da ferrovia EF-151, concedido pela União à Valec e, posteriormente,
subconcedido a outra empresa.
Foram constatados indícios de que a execução do contrato de subconcessão ocorreu de forma irregular. A
aplicação de sanções à Valec pela subconcessionária tem fontes e critérios de cálculo inapropriados. Os
dirigentes da Valec aceitaram assinar termos de entrega e recebimento e termo aditivo que serviram à
criação de condições e de penalidades desfavoráveis ao interesse público e aos cofres da estatal. Para o
TCU, houve desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Verificou-se, também, que obrigações do contrato de subconcessão estão sendo descumpridas pela
subconcessionária.
O Tribunal determinou que a entrega do trecho seja anulada e que a Valec não pague os valores exigidos até
que a subconcessionária encaminhe cálculos adicionais para justificar as cobranças, bem como determinou
à ANTT que apresente plano de ação, com as medidas voltadas à conclusão da revisão de normativo interno
que trata das metas de desempenho. A Agência deverá, ainda, verificar a ocorrência dos atrasos ou
descumprimento de metas em outros contratos de concessão e subconcessão do setor ferroviário.
Aprovada a concessão de exploração dos aeroportos de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis
Acórdãos 595; 596; 597; e 598/2019 - Plenário. Relator: Min. Walton Alencar
O TCU realizou o acompanhamento dos 2º, 3º e 4º estágios da concessão dos serviços públicos de
ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura dos aeroportos integrantes da 4ª rodada de
concessões aeroportuárias, quais sejam: aeroportos internacionais de Porto Alegre/RS (Salgado Filho),
Florianópolis/SC (Hercílio Luz), Fortaleza/CE (Pinto Martins) e Salvador/BA (Dep. Luís Eduardo Magalhães)
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No 1º estágio, o Tribunal havia avaliado os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental dos
empreendimentos. Na época em que essa etapa foi avaliada, inconsistências impediram a aprovação da
etapa e o TCU condicionou o prosseguimento das desestatizações ao atendimento de algumas providências,
a exemplo do Acórdão 926/2016-TCU-Plenário.
No 2º estágio de fiscalização, foi examinado o edital, a minuta de contrato, as impugnações ao edital e as
comunicações e esclarecimentos encaminhados às empresas participantes. O 3º estágio contemplou a
análise da fase de habilitação e de julgamento das propostas, incluindo as atas de abertura e de
encerramento, os relatórios de julgamento e eventuais questionamentos e recursos. Por fim, o 4º estágio
abrangeu a análise da correspondência entre a minuta contratual e os contratos de concessão efetivamente
pactuados.
Ao final dos trabalhos, o Tribunal considerou atendidos os requisitos para outorga dos aeroportos
integrantes da 4ª rodada de concessões.

.
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4

GOVERNANÇA E GESTÃO
Iniciativas estratégicas adotadas com o objetivo de gerar eficiência
interna e prover o controle externo do apoio necessário ao seu
pleno exercício.
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4.

GOVERNANÇA E GESTÃO

No âmbito do Tribunal de Contas da União, assim como no setor público de uma forma geral,
governança compreende, essencialmente, os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em
prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas
públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Nesse sentido, Governança consiste, ainda,
em estabelecer política de gestão, que permita o alinhamento de projetos e atividades à estratégia da
organização e possibilite aferir o alcance de benefícios, resultados, objetivos e metas.
O TCU é um dos poucos órgãos da República com dupla preocupação em relação ao tema
governança no contexto da Administração Pública: na sua atuação administrativa, tem o dever de
otimizar seus processos de trabalho e de ser exemplo para todos os gestores e, quando em sua atuação
na área fim, exercendo o controle externo, precisa contribuir para o aperfeiçoamento de todos os demais
órgãos e entidades.

4.1. Planejamento e Gestão
O TCU busca cumprir com excelência sua missão institucional de aprimorar a Administração
Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo. Para tanto, o Tribunal estabelece
diretrizes anuais, o que possibilita definir a sequência lógica de execução de sua estratégia, garantindo
foco às ações da Organização, o uso de maneira ordenada dos recursos disponíveis e o alinhamento de
todas as unidades à estratégia do Tribunal.
O sistema de planejamento e gestão da estratégia
do Tribunal consiste em um conjunto de práticas
gerenciais, em especial planos institucionais, voltadas para
a obtenção de resultados, com base no estabelecimento,
na execução e no acompanhamento de metas e ações.
Orienta-se por diretrizes de governança e princípios de
eficiência, responsabilidade, transparência, comunicação,
flexibilidade, accountability e cultura de resultados.
Essas variáveis são definidas e inter-relacionadas
em planos institucionais, que contemplam diretrizes de
curto, médio e longo prazos.
Os planos traduzem os três níveis de gestão
existentes (estratégico, tático e operacional) e são responsáveis por operacionalizar as estratégias
definidas pelo Tribunal. No mais alto nível, o Plano Estratégico orienta a elaboração dos demais planos
institucionais e possui periodicidade de seis anos. Para o período analisado (1º trimestre de 2019), os

__________________________________________________________________________________________
44

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 1º TRIMESTRE 2019

objetivos estratégicos da perspectiva resultados do Plano Estratégico do Tribunal (PET 2015-2021) foram
traduzidos em quatro diretrizes: combate à fraude e à corrupção; avaliação da eficiência e da qualidade
dos serviços públicos; avaliação de resultados de políticas e programa públicos; e promoção da
transparência na administração pública. Em 2019, o PET 2015-2021 foi revisado, com a edição de novo
Plano Estratégico, com a identificação de objetivos para o período de 2019 a 2025.
Segundo a metodologia então vigente, o nível tático era viabilizado com a aprovação, a cada dois anos, do
Plano de Diretrizes e do Plano de Controle Externo, instrumento de planejamento das ações de controle do
Tribunal. O Plano de Diretrizes continha os objetivos estratégicos e as linhas de ação de gestão necessárias à
execução das ações finalísticas presentes no Plano de Controle Externo. Além disso, definia as metas
institucionais, por meio das quais são realizadas as mensurações de desempenho do TCU, que ocorrem duas
vezes ao ano (em 31 de março e 30 de setembro, isto é, apuração semestral deslocada do ano civil).
No período avaliativo que compreende o semestre outubro/2018 a março/2019, o desempenho do
TCU alcançou o resultado de 106,9% em 31 de março de 2019. Do conjunto de seis indicadores que
compõem o resultado institucional, quatro tiveram resultado superior à meta estabelecida para o período.
Destaca-se o indicador que mede a apreciação dos trabalhos relevantes do Tribunal que teve resultado
superior a 25% da meta planejada. O significado global desses números é que o desempenho do TCU foi
superado em 6,9% no período avaliado.
Resultado Institucional - Plano de Diretrizes 2017-2019 (outubro/2018 a março/2019)
Indicadores
Índice de apreciação conclusiva de trabalhos
relevantes instruídos
Índice de apreciação conclusiva de processos
instruídos
Índice de apreciação conclusiva de processos
autuados até 2015 instruídos
Índice de apreciação conclusiva de atos de
pessoal instruídos
Índice de processos em grau de recurso com até
90 dias em gabinetes de ministro
Índice de apreciação conclusiva de processos de
contas anuais autuados em 2017 instruídos

Peso

Meta

Resultado

Resultado %
125,8%*

% Final

30%

65%

81,8%

20%

70%

78,4%

111,9%

22,4%

15%

50%

52,3%

104,6%

15,7%

15%

90%

100,4%

111,5%

16,7%

10%

55%

32,4%

58,9%

5,9%

10%

80%

69,7%

87,1%

8,7%

Resultado Institucional do TCU em março de 2019

(125,0%)

37,5%

106,9%

Fonte: Sistema Sinergia.
* Resultado ajustado para o limite máximo de 125%

Mais informações sobre o sistema de Planejamento e Gestão do TCU podem ser consultadas no
Portal TCU, na página referente ao relacionamento institucional.

4.2. Alianças Estratégicas
Interagir com a sociedade, por meio do estabelecimento de canais apropriados de diálogo, e estreitar
o relacionamento com órgãos de controle, com vistas à atuação integrada, permitem a identificação de
áreas de risco na gestão de recursos públicos, além da captação e disseminação de informações e práticas
para o exercício do controle.
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4.2.1. Interação com a sociedade
Com o objetivo de aperfeiçoar os canais de comunicação do TCU
com as partes interessadas externas, o Tribunal dispõe de produtos e
serviços alinhados às modernas plataformas informacionais. Exemplo
disso é o robô denominado “Zello” (em homenagem ao ilustre
Inocêncio Serzedello Corrêa) que interage com o cidadão por meio de
mensagens de texto no Twitter, prestando informações confiáveis a
respeito da atuação do TCU.
O foco inicial foi orientado para responder perguntas inerentes a
responsáveis com contas julgadas irregulares pelo Tribunal. Ante o
potencial dessa tecnologia na aproximação com o cidadão, a intenção é
ampliar, gradativamente, a capacidade do Zello para prestação de informações sobre diversas ações de
controle. O assistente virtual está disponível no perfil do TCU no Twitter (@TCUoficial).
Além disso, também buscando maior interação com a sociedade, são divulgados notícias, fotos,
vídeos e informações atualizadas sobre a atuação do Tribunal, na fiscalização do patrimônio público do
Brasil, os quais são disponibilizados no Portal TCU (http://portal.tcu.gov.br).
Na versão eletrônica do presente Relatório, basta clicar nas imagens para acessar os conteúdos dos
tópicos abaixo:
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Com o intuito de estimular a participação do cidadão e fomentar o controle social e a interação com o
Congresso Nacional, o TCU disponibiliza serviços, informações e orientações relacionados à atividade de
controle. Estão relacionados a seguir, alguns dos serviços disponibilizados no Portal TCU.

4.2.2. Cooperação internacional
O TCU é uma instituição reconhecida pela comunidade das Entidades de Fiscalização Superior por sua
ativa

participação

nos

diversos

fóruns de cooperação internacional.
Além de ser membro efetivo de
diversos

grupos

Organização

e

comitês

Internacional

da
de
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Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), o Tribunal preside o PSC, Comitê de Normas Profissionais de
Auditoria da referida organização. Em todos esses fóruns, o TCU atua apresentando sua experiência técnica
e contribuindo para o desenvolvimento de diretrizes e padrões internacionais de auditoria.
No âmbito regional, o Tribunal tem desempenhado importante papel de liderança, seja na
Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), seja na
Organização das Entidades Fiscalizadoras Superiores dos Países do Mercosul e Associados (EFSUL).

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

Órgão/Instituição

Governo Distrito Federal (GDF)

Objeto
O intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à
capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos
humanos, ao desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a
implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades
complementares de interesse comum

Fonte: Secretaria-Geral da Presidência (Segepres).

4.2.4. Transparência da Gestão
O Tribunal, em cumprimento à Lei 12.527/2011 (Lei de acesso à informação), bem como, no
intuito de oferecer à sociedade uma maior transparência sobre suas ações e atividades, disponibiliza
informações sobre as contas do TCU, licitações e contratos, concursos, relatórios e outros temas de
interesse da sociedade. Tais informações, podem ser acessadas no Portal TCU, no endereço eletrônico:
http://portal.tcu.gov.br/transparencia/.
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4.2.5. Sustentabilidade
Em consonância com Política Institucional de
Sustentabilidade estabelecida pela Resolução-TCU 268, de
2015, alinhada à Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P) e também às iniciativas inerentes aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovidos pela
Organização

das

Nações

Unidas,

o

Tribunal

vem

desenvolvendo diversas iniciativas com vistas à promoção da
sustentabilidade. Para mais informações sobre o tema,
acesse a área de sustentabilidade no Portal TCU, no
endereço
http://portal.tcu.gov.br/transparencia/sustentabilidade/

4.2.6. Desenvolvimento Profissional
O Instituto Serzedello Corrêa (ISC), escola de governo do TCU, é a unidade de apoio estratégico
responsável pelas ações de educação corporativa do Tribunal. Destina-se a promover o desenvolvimento de
competências profissionais e organizacionais e a educação continuada de servidores e colaboradores da
Corte de Contas, bem como de ações educativas voltadas ao público externo que contribuam com a
efetividade do controle e a
promoção

da

cidadania.

Também é responsável pela
seleção,

formação

e

integração inicial de novos
servidores.
Mais

informações

sobre o ISC e sobre os cursos
e eventos ofertados podem
ser consultadas no endereço
eletrônico: https://contas.tcu.gov.br/ead/.

Sede do Instituto Serzedello Corrêa (ISC), em Brasília

4.2.7. Gestão Orçamentária e Financeira
A despesa liquidada até o final do 1º trimestre de 2019 foi de R$ 498.865.475,74, que
corresponde a 22,34% da dotação orçamentária disponível para execução no ano. O quadro a seguir
detalha a execução orçamentária e financeira do Tribunal no referido período.
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Execução orçamentária e financeira até o 1º trimestre de 2019
Natureza da Despesa

Dotação(1) (R$)

Liquidado no
Trimestre (R$)

(%)

Liquidado no Ano
(R$)

(%)

DESPESAS CORRENTES

2.210.228.641,00

498.722.754,28

22,56

498.722.754,28

22,56

1.711.505.886,72

PESSOAL

1.898.575.601,00

463.479.410,22

24,41

463.479.410,22

24,41

1.435.096.190,78

Ativo

986.280.419,00

244.362.162,64

24,78

244.362.162,64

24,78

741.918.256,36

Inativo e Pensionistas

726.162.239,00

185.083.493,25

25,49

185.083.493,25

25,49

541.078.745,75

PSSS

186.132.943,00

34.033.754,33

18,28

34.033.754,33

18,28

152.099.188,67

-

-

-

-

311.653.040,00

35.243.344,06

11,31

35.243.344,06

11,31

276.409.695,94

836.948,49

77.753,44

9,29

77.753,44

9,29

759.195,05

Serviços de Terceiros (1)

111.631.964,12

13.737.793,08

12,31

13.737.793,08

12,31

97.894.171,04

Auxílios Financeiros (2)

78.707.181,98

17.937.816,70

22,79

17.937.816,70

22,79

60.769.365,28

120.476.945,41

3.489.980,84

2,90

3.489.980,84

2,90

116.986.964,57

22.951.335,00

142.721,46

0,62

142.721,46

0,62

22.808.613,54

2.233.179.976,00

498.865.475,74

22,34

498.865.475,74

22,34

1.734.314.500,26

JUROS E ENC. DÍVIDA
OUTROS CUSTEIOS
Material de Consumo

Outras Despesas (3)
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL

Disponível (R$)

-

-

Fonte: Tesouro Gerencial. Consulta em 8/1/2019.
(1) Dotação Disponível = (+) LOA R$ 2.233.179.976,00 (-) Dotação Indisponível R$ 40.022.105,00
Nota 1: os valores constantes do item Serviços de Terceiros são relativos às naturezas de despesa 33, 36, 37 e 39, nas modalidades de aplicação 90 e 91
Nota 2: os valores constantes do item Auxílios Financeiros são relativos às naturezas de despesa 08, 46, 48, 49 e 93, nas modalidades de aplicação 90 e
91.
Nota 3: os valores referentes a Outras Despesas são obtidos pela diminuição do saldo de Outros Custeios com Material de Consumo, Serviços de
Terceiros e Auxílios Financeiros.
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5.

ANEXOS

5.1. Anexo I – Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos
Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos
Determinação

Unidade Jurisdicionada/Dados da Deliberação
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Acórdão 456/Plenário, de
27/02/2019, TC 018.777/2016-3, Relator: Min. Subst. André Luís de Carvalho.
Ministério da Educação e Ministério da Integração Nacional. Acórdão 463/Plenário,
de 13/3/2019, TC 015.077/2017-9, Relatora: Min. Ana Arraes.

Anulação, revogação,
suspensão, rescisão e
ajustes de Contrato

Secretaria de Gestão (Seges) e Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais, ambas do Ministério da Economia, Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), Câmara dos Deputados, Senado Federal, Secretaria-Geral de Administração do
Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Ministério Público (CNMP).
(Acórdão 712/Plenário, de 27/3/2019, TC 005.755/2018-2, Relator: Min. Bruno
Dantas, Unidade Técnica: Selog)
Comando Logístico do Exército (Colog). (Acórdão 228/Plenário, de 6/2/2019, TC
023.421/2018-5, Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer, Unidade Técnica: Selog)
Furnas Centrais Elétricas S. A. (Furnas). (Acórdão 142/Plenário, de 6/2/2019, TC
033.998/2018-3, Relator: Min. Aroldo Cedraz, Unidade Técnica: Selog)
Município de Teresina/PI. (Acórdão 1658/2ª Câmara, de 12/3/2019, TC
000.874/2019-1, Relator: Min. Subst. André Luís de Carvalho).
Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais – Senai/MG e
Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais - Sesi/MG. (Acórdão
584/Plenário, de 20/3/2019, TC 010.234/2018-7, Relator: Min. Subst. André Luís de
Carvalho).
Fundação Nacional do Índio (Funai). (Acórdão 57/Plenário, de 23/1/2019, TC
041.265/2018-1, Relator: Min. Subst. André Luís de Carvalho, Unidade Técnica: SEC
MT).

Anulação, revogação,
suspensão e ajustes em
Licitação

Fundação Nacional de Saúde (Funasa). (Acórdão 29/Plenário, de 23/1/2019, TC
043.518/2018-4, Relator: Min. Augusto Nardes, Unidade Técnica: SEC-MT).
Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso (Senai/MT). Cautelar
mantida em 20/2/2019 conforme despacho do Relator, Min. Benjamin Zymler, peça
49. TC 031.461/2018-2.
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). (Acórdão 713/Plenário, de
27/03/2019, TC 012.522/2018-0, Relator: Min. Bruno Dantas).
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). (Acórdão
632/Plenário, de 20/03/2019, TC 025.804/2017-0, Relator: Min. Bruno Dantas).
Ministério da Educação. (Acórdão 463/Plenário, de 13/3/2019, TC 015.077/2017-9,
Relatora: Min. Ana Arraes).
Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA/MS). (Acórdão 471/Plenário, de
13/3/2019, TC 043.243/2018-5, Relator: Min. Augusto Nardes, Unidade Técnica:
Selog).
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Fixação de prazo para anulação e sustação de atos e contratos
Determinação

Unidade Jurisdicionada/Dados da Deliberação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Acórdão 2.480/1ª
Câmara, de 19/3/2019, TC 012.434/2018-3, Relator: Min. Walton Alencar, Unidade
Técnica: Selog).
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Acórdão
692/Plenário, de 27/3/2019, TC 036.513/2018-0, Relator: Min. Vital do Rêgo,
Unidade Técnica: Selog).

Outros (*)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Acórdão 635/Plenário, de
20/3/2019, TC 020.291/2018-3, Relator: Min. Vital do Rêgo, Unidade Técnica: SecPR).

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.2. Anexo II – Medidas cautelares concedidas no trimestre

Unidade Jurisdicionada

Medida Cautelar concedida

Valor envolvido na
cautelar (R$)

AMAZONAS
Comitê das Atividades de
Pesquisa e
Desenvolvimento na
Amazônia (Capda) e
Superintendência da
Zona Franca de Manaus
(Suframa)

Suspender os procedimentos referentes ao Edital de Chamamento
Público 3/2018, e os atos dele decorrentes, cujo objeto é a coordenação
do Programa Prioritário Economia Digital. (Acórdão 358/Plenário, de
20/2/2019, TC 039.883/2018-3, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman,
Unidade Técnica: SEC-AM).

--------

BAHIA
Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região
(TRT-5)

Suspender o andamento do Pregão Eletrônico 53/2018, cujo objeto é a
contratação de serviços de gestão informatizada na manutenção de
veículos (Acórdão 42/Plenário, de 23/01/2019, TC 042.884/2018-7,
Relator: Min. Raimundo Carreiro, Unidade Técnica: SEC-BA).

206.040,00/ano

DISTRITO FEDERAL
Secretaria Especial de
Desburocratização,
Gestão e Governo Digital
(SDGG)

Suspender a inclusão de novos servidores no quadro em extinção da
Administração Federal em função dos enquadramentos promovidos pela
aplicação da Lei 13.681/2018, cujos fundamentos derivam das alterações
promovidas pela Emenda Constitucional 98/2017. (TC 034.566/2018-0,
Acórdão 52/Plenário, de 23/01/2019, Relator: Min. José Mucio
Monteiro, Unidade Técnica: SecexAdministração).

Fundação Nacional do
Índio (Funai)

Suspender o Pregão 8/2018 ou quaisquer outras licitações relacionadas
ao Processo Administrativo 08620.021324/2017-42, cujo objeto é o
registro de preços para execução de serviços técnicos continuados de
tratamento de documentos e informações. (Acórdão 57/Plenário, de
23/1/2019, TC 041.265/2018-1, Relator: Min. Subst. André Luís, Unidade
Técnica: SEC-MT).

Fundação Nacional de
Saúde (Funasa)

Valec Engenharia
Construções e Ferrovias
S/A (Valec)

Suspender o Pregão 13/2018, cujo objeto é a contratação de serviços de
tratamento e guarda documental do Acervo Arquivístico da Funasa.
(Acórdão 29/Plenário, de 23/1/2019, TC 043.518/2018-4, Relator: Min.
Augusto Nardes, Unidade Técnica: SEC-MT.
Não adjudicar o resultado e não assinar o contrato referente à licitação
RDC 16/2018 (Edital 16/2018 – Procedimento Eletrônico da Lei
13.303/2016), que tem como objeto a contratação de serviços técnicos e
apoio e assessoramento da Diretoria de Operações e Participações na
análise, avaliação e gestão da participação societária minoritária da
Valec. (Despacho de 05.02.2019, Ata nº 3, de 06.02.2019, referendado
pelo Acórdão 189/Plenário, de 2019 TC 001.335/2019-7, Relator: Min.
Raimundo Carreiro, Unidade Técnica: SeinfraPortoFerrovia).

--------

18.528.634,00

2.832.169,38

6.631.000,00

Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes (DNIT)

Suspender a execução dos serviços do contrato SR- 05/00878/2014
(contratação integrada do lote 5 da BR-116/BA – entre o km 334,23 e o
km 387,41). (Despacho de 19/12/2018, TC 015.621/2018-9, Relator: Min.
Subst. Weder de Oliveira, Unidade Técnica: SeinfraRodoviaAviação,
referendado pelo Acórdão 214/Plenário, de 06/02/2019).

--------

Agência Nacional de
Transportes Terrestres
(ANTT)

Suspender os atos decorrentes do Edital de Concorrência 01/2018
realizado com vistas à contratação de serviços de engenharia consultiva
de apoio às atividades de competência da Agência. (Despacho de
21/12/2018, TC 012.522/2018-0, Relator: Min. Bruno Dantas, Unidade
Técnica: SeinfraRodovia Aviação, referendado pelo Acórdão 45/Plenário,

42.010.337,36
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de 23/01/2019).

Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes (DNIT)

Empresa Brasileira de
Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero)

Reter, a partir da 61ª medição do Contrato 817/2013, referente à
duplicação do Lote 7 da BR-381/MG, em cada medição 39,59% do valor
total medido, até o limite R$ 52.391.670,24 a preços iniciais (ref.
nov/2012), já considerados os valores retidos pelo DNIT até 21/11/2018.
(Despacho de 13/12/2018, TC 020.057/2018-0, Relator: Min. Bruno
Dantas, Unidade Técnica: SeinfraRodoviaAviação, referendado pelo
Acórdão 46/Plenário, de 23/01/2019).
Abster-se de celebrar o contrato decorrente do Edital 010/LALI2/SBEG/2017, referente a concessão de uso de área para exploração
comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de
cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de
Manaus/Eduardo Gomes, ou, caso já tenha sido assinado tal avença,
suspenda sua execução, até que o TCU se pronuncie sobre o mérito do
processo. (Despacho de 10/01/2019, TC 000.082/2019-8, Relator: Min.
Raimundo Carreiro, Unidade Técnica: Seinfra RodoviaAviação,
referendado pelo Acórdão 30/Plenário, de 23/01/2019).

52.391.670,24

320.000.000,00

Suspender a execução dos serviços objeto do Contrato UT-0387/2017-00
(obras de adequação da capacidade e de reabilitação do trecho
rodoviário da BR-135/MA – km 51,30 ao km 95,60) até que o Tribunal
delibere acerca do mérito dos indícios de irregularidades apontados,
exceto no que se refere às frentes de serviço de obras de arte especiais e
de drenagem de transposição de talvegues (obras de arte correntes).
(Despacho de 02/01/2019, TC 009.942/2018-1, Presidente: Min. José
Múcio, Unidade Técnica: SeinfraRodoviaAviação, referendado pelo
Acórdão 54/Plenário, de 23/01/2019. Relator: Min. Subst. André Luís,
em substituição à Min. Ana Arraes).

--------

Suspender a execução dos serviços objeto do Contrato UT-0005/2017-00
(obras de adequação da capacidade e de reabilitação do trecho
rodoviário da BR-135/MA – km 95,60 a km 127,75) até que o Tribunal
delibere acerca do mérito dos indícios de irregularidades apontados,
exceto no que se refere às frentes de serviço de obras de arte especiais e
de drenagem de transposição de talvegues (obras de arte correntes).
(Despacho de 02/01/2019, TC 009.944/2018-4, Presidente Min. José
Múcio, Unidade Técnica: SeinfraRodoviaAviação, referendado pelo
Acórdão 55/Plenário, de 23/01/2019. Relator: Min. Subst. André Luís,
em substituição à Min. Ana Arraes. Ata 01/2019-Plenário).

--------

Ministério dos
Transportes, Portos e
Aviação Civil (MI)

Suspensão da Concorrência 3/2018, cujo objeto é a contratação de
empresa para prestação de serviços de comunicação corporativa. E, caso
algum contrato já tenha sido firmado, abstenha-se de praticar qualquer
ato com vistas à sua execução (Acórdão 49/Plenário, de 23/1/2019, TC
043.270/2018-2, Relator: Min. Bruno Dantas, Unidade Técnica: Selog).

16.749.082,88

Fundação Nacional do
Índio (Funai)

Suspender o andamento do Pregão Eletrônico 6/2018, e, caso algum
contrato já tenha sido firmado, abstenha-se de praticar qualquer ato
com vistas à sua execução, cujo objeto é a contratação de serviços
continuados de motorista de veículos oficiais (Acórdão 511/Plenário, de
13/3/2019, TC 003.801/2019-5, Relator: Min. Subst. Weder de Oliveira,
Unidade Técnica: Selog).

1.901.921,90

Ministério da Economia
(Meco)

Suspender todos os atos concernentes ao prosseguimento do Pregão
Eletrônico nº 34/2018, cujo objeto é a contratação de serviços de
recuperação e conservação das fachadas com revestimento cerâmico
nos blocos C e K do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, em Brasília/DF. Incluídos os eventuais atos de execução do

1.099.998,83

Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes (DNIT)
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subsequente contrato público. (Acórdão 454/Plenário, de 27/2/2019, TC
000.568/2019-8, Relator: Min. Subst. André Luís, Unidade Técnica:
Selog).
Confederação Nacional
da Indústria (CNI),
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
(Senai), Serviço Social da
Indústria (Sesi) e Instituto
Euvaldo Lodi (IEL/NC)

Conselho Federal de
Farmácia (CFF)

Fundação Instituto de
Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA)

Suspender o prosseguimento da Concorrência nº 8/2018, incluídos todos
os atos subsequentes para a eventual execução contratual, cujo objeto é
a concorrência para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de construção do edifício do Instituto SE (Sesi e
Senai). (Acórdão 211/Plenário, de 06/02/2019, TC 000.599/2019-0,
Relator: Min. Subst. André Luís de Carvalho, Unidade Técnica: Selog).

179.510.507,00

Suspender o Pregão Eletrônico 11/2018 (edital republicado), inclusive os
atos dele decorrentes, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e
fornecimento de cartões de Vale Refeição/Alimentação eletrônico,
magnético ou de similar tecnologia em PVC, equipado com
microprocessador com chip eletrônico de segurança, com recargas
mensais. (Acórdão 352/Plenário, de 20/02/2019, TC 001.738/2019-4,
Relator: Min. Subst Augusto Sherman, Unidade Técnica: Selog).

1.623.507,60

Suspender o Pregão Eletrônico 11/2018, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,
distribuição e fornecimento de cartões de Vale Refeição/Alimentação
eletrônico, magnético ou de similar tecnologia em PVC, equipado com
microprocessador com chip eletrônico de segurança, com recargas 1.623.507,60
mensais, destinados aos empregados do quadro de carreira,
comissionados e estagiários. (Acórdão 360/Plenário, de 20/02/2019, TC
042.964/2018-0, Relator: Min. Subst. Augusto Sherman, Unidade
Técnica: Selog).
Suspender o andamento do Lote/Grupo 3 do Pregão Eletrônico 9/2018,
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de apoio
administrativo a serem realizados de modo contínuo (Acórdão 4.647.173,88
737/Plenário, de 03/04/2019, TC 041.309/2018-9, Relator: Min. Vital do
Rêgo, Unidade Técnica: Selog
ESPÍRITO SANTO

Universidade Federal do
Espírito Santo – (UFES)

Suspenda o Pregão Eletrônico 61/2018 (Pregão Administrativo
23068.011771/2017-08), cujo objeto é a prestação de serviços de
fornecimento de combustíveis e a manutenção preventiva e corretiva da
frota de veículos oficiais. (TC 003.492/2019-2. Acórdão 432/Plenário, de
27/02/2019 Relator: Min. Raimundo Carreiro, Unidade Teécnica; SEC-ES).

701.217,58

GOIÁS
Prefeitura Municipal de
Itaguaru/GO

Departamento Regional
do Senai no Estado de
Mato Grosso (Senai/MT)

Suspender a Tomada de Preços 3/2018, cujo objeto é a contratação de
empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica. (Acórdão
47/Plenário, Min. Bruno Dantas, Sessão de 23/01/2019, SEC-GO).
MATO GROSSO
Suspensão do Pregão Presencial Senai-MT 12/2018 e de todos os atos
dele decorrentes, cujo objeto é a contratação de empresa para
fornecimento de móveis pelo SENAI/MT. (Despacho em 20/2/2019,
Relator Min. Benjamin Zymler, peça 49, TC 031.461/2018-2, SEC-MT).

541.142,66

31.468.961,40

PARAÍBA
Suspensão do Pregão 49/2018, cujo objeto era a aquisição de veículos
Prefeitura de Teixeira/PB para servirem de ambulância no Município de Teixeira/PB devido a
cláusulas do edital supostamente restritivas à competição. (Acórdão

255.000,00
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340/Plenário, de 20/02/2019, Relator: Min. Benjamin Zymler, TC
043.092/2018-7, Unidade Técnica: SEC-PB).
PERNAMBUCO
Suspenda os procedimentos do Pregão Eletrônico 43/2018, no estágio
em que se encontra, e dê conhecimento das providências adotadas ao
Universidade Federal Rural TCU; e, caso o contrato já tenha sido assinado com a empresa Serval
de Pernambuco (UFRPE) Serviços e Limpeza Ltda., que seja suspensa sua execução. (Acórdão
111/Plenário, de 30/01/2019, TC 040.963/2018-7, Relator: Min.
Walton Alencar, Unidade Técnica: Selog).
PIAUÍ

Município de Castelo do
Piauí/PI

Ministério da Saúde
(MS)

Departamento Regional
do Sesi no Estado do
Paraná (SESI/PR)

Suspender as Tomadas de Preço 11/2018 e 12/2018, cujos objetos
foram, respectivamente, a execução de melhorias sanitárias
domiciliares e a execução de melhorias habitacionais para o controle
de doença de Chagas. (Acórdão 117/Plenário, de 30/1/2019, TC
043.371/2018-3, Relator: Min. Benjamin Zymler, Unidade Técnica: SECPI).
Suspender o repasse dos recursos, sob a modalidade de custeio,
pertinentes à habilitação da Associação Isac Batista (APAAS) e o Centro
de Reabilitação Santa Ana (CRSA) como CER IV, até que as
inconsistências levantadas pelo Denasus, consubstanciadas no
relatório que antecede este acórdão, sejam esclarecidas e/ou
corrigidas perante esta Corte de Contas. (Acórdão 328/Plenário, de
20/2/2019, TC 006.603/2018-1, Relator: Benjamin Zymler, Unidade
Técnica: SEC-PI).
PARANÁ
Suspenda o prosseguimento do Pregão Presencial nº 855/2018, cujo
objeto é o fornecimento de unidades móveis multifuncionais, incluídos
todos os eventuais atos inerentes ao subsequente contrato público.
(Despacho de 08/01/2019, TC 043.535/2018-6, referendado pelo
Acórdão 60/Plenário, de 23/1/2019, Relator: Min. Subst. André Luís,
Unidade Técnica: SEC-PR).
RIO DE JANEIRO

Suspender o Pregão Eletrônico 48/2018, cujo objeto é a aquisição de
material permanente – solução de armazenamento de dados,
Universidade Federal do contemplando os serviços de instalação, configuração, com garantia,
Estado do Rio de Janeiro suporte técnico, atualização tecnológica e repasse de tecnologia, assim
(Unirio)
como treinamento técnico especializado. (Acórdão 113/Plenário, de
30/01/2019, TC 043.209/2018-1, Relator: Min. Walton Alencar, Unidade
Técnica: SEC-RJ).
Suspender o Pregão Eletrônico 23/2018, cujo objeto é a aquisição,
Companhia Docas do Rio instalação e configuração de solução integrada de Tecnologia da
de Janeiro (CDRJ)
Informação. (Acórdão 48/Plenário, de 29/01/2019, TC 042.867/2018-5,
Relator: Min. Bruno Dantas, Unidade Técnica: SEC-RJ).
Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás)

Suspenda a Licitação nº 7002156591/2018, cujo objeto é a contratação
de serviços de movimentação de cargas no âmbito da Unidade de
Operações de Sergipe e Alagoas. (Acórdão 426/Plenário, de 27/2/2019,
TC 003.560/2019-8, Relator: Min. Benjamin Zymler, Unidade Técnica:
Selog)

4.647.173,38

750.300,00

8.280.000,00
*Valor anual.

6.074.000,00

16.390.440,00

974.293,33

8.369.553,01

RONDÔNIA
Prefeitura Municipal de
Mirante da Serra/RO

Suspensão da Concorrência Pública, objeto do Edital nº 001/2018 CPL,
destinada à contratação de empresa para implantar sistema de

20.080.002,70

__________________________________________________________________________________________
57

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCU – 1º TRIMESTRE 2019

Unidade Jurisdicionada

Prefeitura de Alta
Floresta do Oeste/RO

Valor envolvido na
cautelar (R$)

Medida Cautelar concedida
esgotamento sanitário no Município. Caso já tenha sido homologado e
adjudicado o certame, abstenha-se de celebrar o contrato ou, se já
assinado, suspenda a sua execução, abstendo-se, inclusive, de realizar
pagamentos de qualquer valor. (Acórdão 53/Plenário, de 23/01/2019
Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer em substituição ao Min. Vital do
Rêgo, TC 043.386/2018-0, SEC-RO).
Que se abstenha de celebrar o contrato decorrente da Tomada de
Preços 1/CPLM/2019, ou, se já assinado, suspenda a sua execução,
abstendo-se, inclusive, de realizar pagamentos de qualquer valor.
(ACÓRDÃO Nº 739/Plenário, de 03/04/2019, Relator: Min. Subst.
Marcos Bemquerer, em substituição ao Min. Benjamin Zymler, TC
005.798/2019-1, SEC-RO).

248.849,90

TOCANTINS
Suspender o Contrato 149/2018, assim como todos os atos dela
decorrentes, Processo 2018/17010/001084, cujo objeto é a locação de
Secretaria de Cidadania e
sete equipamentos de raios-x (scanner de corpo humano e periféricos)
Justiça do Estado do
para inspeção corporal (Acórdão 431/Plenário, de 27/2/2019, TC
Tocantins/TO
003.430/2019-7, Relator: Min. Raimundo Carreiro, Unidade Técnica:
SEC-TO).

Quantitativo de medidas cautelares: 33
Valor Total em Medidas Cautelares:

1.335.600,00

R$749.872.084,63

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.3. Anexo III – Indisponibilidade de bens de responsável

Indisponibilidade de bens
UF

Unidade
Jurisdicionada

Responsável (CPF ou CNPJ)

PR

Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás)

Promon Engenharia Ltda.
(CNPJ: 61.095.923/0001-69)

Processo

Acórdão/
Relator

Prazo

023.657/2015-4

722/2019
-Plenário
(Min. Subst.
André Luís)

1 ano

Total de declarações de indisponibilidade de bens: 01
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.4. Anexo IV – Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança na Administração Pública Federal
Responsáveis inabilitados
UF

Unidade Jurisdicionada

AL

Gerência Executiva do
INSS - Maceió/AL
(INSS/MPS)

AP

Entidades/Órgãos do
Governo do Estado do
Amapá

DF

Responsável (CPF)
Maria das Dores Silvestre
(CPF 346.529.304-53)
Damião Beltrão Ferreira
(CPF 659.372.104-25)
Conceição Correa Medeiros
(CPF 014.008.192-53)
Daciel Cunha Alves
(CPF 789.180.572-53)
Edson Barros Barbosa
(CPF 860.045.812-91)
Edilson dos Reis Lima
(CPF 996.647.712-87)

Processo

023.146/2017-6

8 anos

005.052/2018-1

5 anos

016.819/2014-4

590/2019
-Plenário
(Min. Walton
Alencar)

5 anos

014.364/2015-8

173/2019
-Plenário
(Min. Benjamin
Zymler)

Ministério da Cultura
Valec Engenharia
Construções e
Ferrovias S/A
(Valec)

Ulisses Assad
(CPF 008.266.408-00)
José Francisco das Neves
(CPF 062.833.301-34)

Fundação Nacional de
Saúde

Wagner de Barros Campos
(CPF 065.525.877-91)

020.519/2008-2

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

Adryelli Nataly Nascimento de
Albuquerque
(CPF 065.712.484-25)

002.145/2018-9

Fundação Nacional de
Saúde

Período

274/2019
-Plenário
(Min. Vital do
Rêgo)

Ana Paula da Rosa Quevedo
(CPF 001.904.910-27)

Paulo Roberto de Albuquerque
Garcia Coelho
(CPF 464.092.461-53)

Acórdão/
Relator
503/2019
-Plenário
(Min. Subst.
André Luís)

020.519/2008-2

Paulo Roberto de Albuquerque
Garcia Coelho
(CPF 464.092.461-53)

007.416/2013-0

Valec Engenharia
Construções e
Ferrovias S/A
(Valec)

Luiz Sérgio Nogueira
(CPF 566.485.378-68)

014.364/2015-8

GO

Entidades/ Órgãos do
Governo do Estado de
Goiás

Claudia Gomes de Melo
(CPF 478.061.091-53)

003.274/2015-0

MS

Gerência Executiva do
INSS - Campo
Grande/MS -

Celso Correa de Albuquerque
(CPF 080.765.531-72)

000.263/2018-4

636/2019
-Plenário
(Min. Vital do
Rêgo)
487/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)
636/2019
-Plenário
(Min. Vital do
Rêgo)
472/2019
-Plenário
(Min. Benjamin
Zymler)
173/2019
-Plenário
(Min. Benjamin
Zymler)
682/2019
-Plenário
(Min. Augusto
Nardes)
210/2019
-Plenário
(Min. Subst.
André Luís)

8 anos

5 anos

5 anos

8 anos

5 anos

8 anos

6 anos

5 anos
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Responsáveis inabilitados
UF

Unidade Jurisdicionada

Responsável (CPF)

Processo

INSS/MPS

Superintendência
Estadual do INSS Campo Grande/MS INSS/MPS
PB

Universidade Federal
da Paraíba

PI

Prefeitura Municipal
de Água Branca/ PI

PR

Universidade Federal
do Paraná

Celso Correa de Albuquerque
(CPF 080.765.531-72)

005.152/2018-6

Celso Correa de Albuquerque
(CPF 080.765.531-72)

007.049/2018-8

Roberto Maia Cavalcanti
(CPF 007.812.684-35)
Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira
(CPF 203.996.854-72)
Zayra de Paiva Sousa
(CPF 006.134.703-54)
Joao Luiz Lopes De Sousa
(CPF 096.085.675-72)
Everson Barbosa Magalhães
(CPF 112.085.973-53)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça

030.934/2015-0

002.596/2014-8

004.676/2017-3

004.678/2017-6

004.680/2017-0

004.681/2017-7

004.682/2017-3

004.683/2017-0

004.685/2017-2

Acórdão/
Relator
58/2019
-Plenário
(Min. Subst.
André Luís)
126/2019
-Plenário
(Min. Subst.
André Luís)
194/2019
-Plenário
(Min. Ana
Arraes)
501/2019
-Plenário
(Min. Subst.
André Luís)
92/2019
- Plenário
(Min. Ana Arraes)
93/2019
- Plenário
(Min. Ana Arraes
94/2019
- Plenário
(Min. Ana Arraes)
95/2019
- Plenário
(Min. Ana Arraes)
96/2019
- Plenário
(Min. Ana Arraes)
97/2019
- Plenário
(Min. Ana Arraes

Período

5 anos

5 anos

8 anos

98/2019
- Plenário
(Min. Ana Arraes)

99/2019
- Plenário
(Min. Ana Arraes)
100/2019
004.693/2017-5
- Plenário
(Min. Ana Arraes)
101/2019
004.695/2017-8
- Plenário
(Min. Ana Arraes)
102/2019
004.696/2017-4
- Plenário
004.687/2017-5
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Responsáveis inabilitados
UF

Unidade Jurisdicionada

Responsável (CPF)
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Conceição Abadia de Abreu
Mendonça
(CPF 203.022.071-04)

Departamento de
Engenharia e
Construção do
Exército (DEC) e
Instituto Militar de
Engenharia (IME)

RJ

Prefeitura Municipal
de Itaboraí - RJ

Gerência Executiva do
INSS - Volta
Redonda/RJ
(INSS/MPS)

SP

Entidades e Órgãos
do Governo do Estado
de São Paulo

Acórdão/
Período
Relator
(Min. Ana Arraes
104/2019
004.710/2017-7
- Plenário
(Min. Ana Arraes)
105/2019
004.711/2017-3
- Plenário
(Min. Ana Arraes)
106/2019
004.713/2017-6
- Plenário
(Min. Ana Arraes)
Processo

Paulo Roberto Dias Morales
(CPF 318.613.187-15)
013.550/2016-0

720/2019
-Plenário
(Min. Subst.
Marcos
Bemquerer)

004.374/2015-0

465/2019
-Plenário
(Min. Benjamin
Zymler)

031.769/2017-9

504/2019
-Plenário
(Min. Subst.
André Luís)

8 anos

003.393/2015-1

425/2019
-Plenário
(Min. Benjamin
Zymler)

5 anos

Washington Luiz de Paula
(CPF 005.627.127-12)
Delson Tiburcio de Souza
(CPF 032.217.947-54)
Luiz Cezar Faria Alonso
(CPF 250.451.057-87)
Edilson Francisco dos Santos
(CPF 760.850.667-91)
Rodney Mendonça dos Anjos
(CPF 622.225.977-49)
Jose Nunes Pinto
(CPF 348.679.967-34)
Claudio Regi de Oliveira Pinto
(CPF 717.049.577-53)
Chirley Silva Fraga
(CPF 889.740.577-00)
Rubens Zapata Moreno
(CPF 010.860.088-20)
Marlene Aparecida Mazzo
(CPF 011.914.188-47)
Diego de Angelo Polizio
(CPF 335.987.978-02)
Francisco Makoto Ohashi
(CPF 599.702.438-53)

8 anos

5 anos

Total de responsáveis inabilitados: 50
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.5. Anexo V - Empresas declaradas inidôneas para licitar com a União
Empresas declaradas inidôneas
UF

Unidade
Jurisdicionada

Responsável (CPF ou CNPJ)

Entidades/Órgãos do
Governo do Estado
do Ceará

TL Construtora Ltda
(CNPJ 00.058.984/0001-61)
Mestra Ltda.
(CNPJ 03.457.778/0001-12)
I T S - Instituto Terra Social
(CNPJ 03.463.763/0001-67)

Prefeitura Municipal
de Pentecoste - CE

Atlanta Locação de Veículos e
Serviços Ltda – ME
(CNPJ 10.330.329/0001-74)

Ministério do Meio
Ambiente
(Vinculador)

TL Construtora Ltda
(CNPJ 00.058.984/0001-61)
Mestra Ltda.
(CNPJ 03.457.778/0001-12)
I T S - Instituto Terra Social
(CNPJ 03.463.763/0001-67)

Fundação Nacional
de Saúde (FNS)

Linkcon Ltda – EPP
(CNPJ 05.323.742/0001-71)

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos
(Correios)

PLR Transportes Eireli
(CNPJ 13.206.531/0001-87)
Cooperestrada Cooperativa de
Transportes e Logística
(CNPJ 16.616.292/0001-21)

Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobras)

Construtora Queiroz Galvao AS
(CNPJ 33.412.792/0001-60)

Departamento de
Engenharia e
Construção do
Exército (DEC) e
Instituto Militar de
Engenharia (IME)

Fundação Bio-Rio
(CNPJ 31.165.384/0001-26)

CE

DF

RJ

Eletrobrás
Termonuclear S.A.

Fundação Roberto Trompowsky
Leitão de Almeida
(CNPJ 07.815.873/0001-00)
Construtora Queiroz Galvão S.A. *
(CNPJ 33.412.792/0001-60)
Empresa Brasileira de Engenharia S.A.*
CNPJ (33.247.271/0001-03)
Techint Engenharia e Construção S.A.*
(CNPJ 61.575.775/0001-80)
UTC Engenharia S.A.
(CNPJ 44.023.661/0001-08)
*(transitado em julgado)

Processo

Acórdão/
Relator

Prazo

016.537/2007-6

478/2019
-Plenário
(Min. Aroldo
Cedraz

5 anos

028.371/2016-0

51/2019
-Plenário
(Min. Subst.
Marcos
Bemquerer)

3 anos

016.537/2007-6

478/2019
-Plenário
(Min. Aroldo
Cedraz)

5 anos

021.206/2018-0

339/2019 Plenário
(Min. Augusto
Nardes)

3 anos

028.804/2015-5

61/2019
-Plenário
(Min. Bruno
Dantas)

036.694/2018-5

3 anos
5 anos

424/2019
-Plenário
3 anos
(Min. Subst. André
Luís)

013.550/2016-0

720/2019
-Plenário
(Min. Subst.
Marcos
Bemquerer)

5 anos

016.991/2015-0

580/2019
-Plenário
(Min. Walton
Alencar)
(Em sede de
pedido de
reexame)

5 anos

Total de Declarações de Inidoneidade: 17
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.6. Anexo VI – Solicitação de arresto de bens de responsável
Arresto de bens
UF

Unidade
Jurisdicionada

Responsável (CPF ou CNPJ)

Processo

AL

Gerência Executiva
do INSS - Maceió/AL
(INSS/MPS)

Maria das Dores Silvestre
(CPF 346.529.304-53)
Damião Beltrão Ferreira
(CPF 659.372.104-25)

023.146/2017-6

BA

Instituto Mundial de
Desenvolvi-mento e
da Cidadania (IMDC)

Deivson Oliveira Vidal
(CPF 013.599.046-70)

PB

PR

Universidade
Federal da Paraíba
(UFPB)

Universidade
Federal do Paraná
(UFPR)

Roberto Maia Cavalcanti
(CPF 007.812.684-35)
Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira
(CPF 203.996.854-72)
Fundação José Américo
(CPJ 08.667.750/0001-23)
Charlene de Mello
(CPF 007.176.469-04)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Dayane Silva dos Santos
(CPF 048.407.869-29)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Paulo Allan Roland Bogado
(CPF 067.341.559-78)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Maria Eduarda Amorim Suarez Campos
(CPF 054.964.101-77)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Pedro Amorim Suarez Campos
(CPF 735.765.901-10)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Patrícia Vargas da Silva do Nascimento
(CPF 025.257.901-11)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Éder Ribeiro Tidre
(CPF 048.012.349-76)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Michela do Rócio Santos Notti
(CPF 003.737.699-38)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Daniel Borges Maia
(CPF 028.259.839-18)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)

032.780/2014-1

Acórdão/
Relator
503/2019
-Plenário
(Min. Subst. André
Luís)
489/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

030.934/2015-0

194/2019
-Plenário
(Min. Ana
Arraes)

004.710/2017-7

104/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

004.681/2017-7

95/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

004.685/20107-2

98/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

004.687/2017-5

99/2019
-Plenário
(Min. Ana
Arraes)

004.676/2017-3

92/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

004.695/2017-8

101/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

004.682/2017-3

96/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

004.693/2017-5

102/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

004.680/2017-0

94/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)
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Arresto de bens

RJ

GO

Departamento de
Engenharia e
Construção do
Exército (DEC) e
Instituto Militar de
Engenharia (IME)

Valec Engenharia
Construções e
Ferrovias S.A.
(Valec)

Arthur Constantino da Silva Filho
(CPF 199.721.051-72)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Dirlene Chagas Lima Esmanhotto
(CPF 479.268.139-15)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Cherri Francine Concer
(CPF 034.275.939-67)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Joice Maria Cavichon
(CPF 706.912.319-15)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Alvadir Batista da Silva
(CPF 320.451.079-49)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Marcos Aurélio Fischer
(CPF 610.228.969-20)
Conceição Abadia de Abreu Mendonça
(CPF 203.022.071-04)
Fundação Bio-Rio
(CNPJ 31.165.384/0001-26)
Fundação Roberto Trompowsky Leitão
de Almeida
(CNPJ 07.815.873/0001-00)
José Francisco das Neves
(CPF 062.833.301-34)
Ulisses Assad
(CPF 008.266.408-00)
Luiz Sérgio Nogueira
(CPF 566.485.378-68)
Francisco Zacarias Cordeiro de Miranda
(CPF 373.207.187-15)
José dos Passos Nogueira
(CPF 212.729.646-04)
Constran S.A. - Construções e Comércio
(CNPJ 61.156.568/0001-90)
STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
(CNPJ 88.849.773/0001-98)

004.713/2017-6

106/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

004.696/2017-4

102/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

004.678/2017-6

93/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

004.697/2017-0
103/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)
004.711/2017-3

004.683/2017-0

97/2019
-Plenário
(Min. Ana Arraes)

013.550/2016-0

720/2019
-Plenário
(Min. Subst.
Marcos
Bemquerer)

014.364/2015-8

173/2019
-Plenário
(Min. Benjamin
Zymler)

Total de Solicitações de Arresto de Bens: 45
Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
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5.7. Anexo VII – Obras com indícios de irregularidades graves
Obras com indício de Irregularidade Grave
Situação em Situação
04/04/2019* Atual

Anexo
VI LOA

UF

Nome da obra

Unidade Orçamentária

Processo (Relator)

AL

Canal Adutor do Sertão
Alagoano

53101 - Ministério da
Integração Nacional

011.156/2010-4
(Min. Aroldo Cedraz)

IGP

IGP

SIM

006.617/2017-4
(Min. Aroldo Cedraz)

IGP

IGP

NÃO

Adequação da Travessia
39252 - Departamento
BA Urbana em Juazeiro - BR Nacional de Infraestrutura de
235/407/BA
Transportes - DNIT
BA

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

39252 - Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT

025.760/2016-5
(Min. Subst. Augusto
Sherman)

IGP

IGR

NÃO

PB

Canal Adutor Vertente
Litorânea

53101 - Ministério da
Integração Nacional

010.240/2017-9
(Min. Bruno Dantas)

IGP

IGP

SIM

PE

Construção da Fábrica
de Hemoderivados e
Biotecnologia/PE

36215 - Emp. Brasileira de
Hemoderivados e
Biotecnologia - HEMOBRAS

017.237/2017-3
(Min. Walton Alencar)

IGP

IGP

NÃO

RJ

Obras de construção da 39250 - Agência Nacional de
BR-040/RJ
Transportes Terrestres - ANTT

023.204/2015-0
(Min. Walton Alencar)

IGP

IGP

SIM

RJ

Corredor de ônibus Aricanduva

56101 - Ministério das
Cidades

011.950/2018-8
(Min. Bruno Dantas)

IGP

IGP

SIM

SP

Corredor de ônibus - SP
- Radial Leste - Trecho 1

56101 - Ministério das
Cidades

019.151/2015-2
(Min. Bruno Dantas)

IGP

IGP

SIM

SP

Corredor de ônibus - SP
- Radial Leste - Trecho 2

56101 - Ministério das
Cidades

007.452/2017-9
(Min. Bruno Dantas)

IGP

IGP

SIM

TO

BRT de Palmas/TO

56101 - Ministério das
Cidades

018.777/2016-3
(Min. Subst. André Luís)

IGP

IGP

SIM

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

Observações:
Dados atualizados até 04/4/2019. Não constam deste quadro as obras já excluídas do Anexo VI por Decreto
Legislativo.
Os dados deste relatório resumem a situação das fiscalizações e são fornecidos como referência para
acompanhamento. A posição oficial do TCU é dada pelos Acórdãos que deliberam sobre cada obra.
(*) IGP: indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação (art. 118, inciso IV, alíneas "a" e "b", da
Lei 13.707/2018 - LDO/2019).
IGR: indícios de irregularidades graves com recomendação de retenção parcial de valores (art. 118, inciso V, da Lei
13.707/2018 - LDO/2019).
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Relatório Trimestral de
Atividades do TCU
1º Trimestre (janeiro a março)
| 2019 |

4o Trimestre - 2018

Principais resultados do TCU no 1º trimestre de 2019
O Relatório Trimestral de Atividades do Tribunal de Contas da União (TCU), relativo ao 1º
trimestre de 2019 (janeiro a março), contempla os principais resultados da atuação da Corte de
Contas, bem como as iniciativas mais relevantes concretizadas no período.
O Tribunal busca sempre excelência no exercício das suas competências constitucionais e
legais. Nesse intuito, mas sobremodo com foco na eficiência, tanto na dimensão do controle
externo como da gestão administrativa, a Presidência da Casa implementou ajustes corporativos
relevantes no início do ano, com a racionalização de estruturas administrativas e processos de
trabalho.
Assim, considerando os desafios que o País atravessa e, em especial, o atual contexto de
restrição orçamentária na Administração Pública, mas também atento às expectativas do cidadão,
o TCU tem como prioridades: a implementação da agenda do Estado brasileiro, a garantia do bom
funcionamento e a eficiência da Administração Pública, o fomento à transparência, a racionalização
de gastos, o combate às desigualdades regionais, o controle da conformidade da gestão e o
aprimoramento do relacionamento institucional.
Quanto às ações desempenhadas pelo Tribunal no 1º trimestre, merece destaque a
fiscalização que avaliou as obras dos empreendimentos de geração e transmissão da Usina
Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, no Rio Xingu, no Estado do Pará. Nessa auditoria verificou-se que
a paralisação na implantação de linhas de transmissão impediu que o potencial de geração da
região Norte fosse escoado para outras regiões, com prejuízos que devem ultrapassar R$ 1,5 bilhão.
Outro importante trabalho do Tribunal no período foi a análise e aprovação do último estágio
da concessão dos serviços públicos para ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura dos
aeroportos internacionais Hercílio Luz, Pinto Martins, Salgado Filho e Dep. Luís Eduardo Magalhães,
respectivamente, em Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador.
Ressalta-se que, em termos de benefícios financeiros, os resultados obtidos a partir das
deliberações proferidas pelo TCU no 1º trimestre de 2019 totalizaram R$ 4,738 bilhões, valor 9,49
vezes superior ao custo de funcionamento do Tribunal no período. Também teve evidência a
atuação prévia do TCU, materializada por meio da adoção de 33 medidas cautelares, envolvendo
recursos superiores a R$ 749,872 milhões.
Registro, ainda, que esses são apenas alguns dos resultados advindos da atuação do Tribunal,
mas que reafirmam o compromisso e o empenho da Instituição e do seu corpo de servidores no
exercício da sua missão institucional de aprimorar a Administração Pública em benefício da
sociedade.
Por fim, informo que a versão impressa do presente documento contém QR-Code que
direciona para a versão digital do Relatório, disponível no Portal TCU, a qual inclui hiperlinks que
permitem ao leitor acessar informações complementares sobre os assuntos abordados.

Benefício financeiro das ações de controle externo

R$ 4,738
bilhões

Montante envolvido nas medidas cautelares adotadas

R$ 749,872
milhões

Responsáveis condenados em débito e/ou multados

R$ 570,683
milhões

Valor das condenações em débito e multa

93

Fiscalizações concluídas
Processos de controle externo apreciados conclusivamente

1.053

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

50

Pessoas Jurídicas declaradas inidôneas para participar de licitações na
Administração Pública Federal

17

Indisponibilidades de bens decretadas

01

Arrestos de bens solicitados

45

Medidas cautelares adotadas

33
18.535

Atos de pessoal apreciados
Processos de cobrança executiva formalizados
Valor envolvido nos processos de cobrança executiva

626
R$ 318,252
milhões
5.723

Acórdãos proferidos

Benefício resultante da atuação do TCU no 1º trimestre de 2019
R$1,00

Brasília, maio de 2019.
JOSÉ MUCIO MONTEIRO
Presidente do TCU

595

R$ 9,49

