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1. Introdução 

1.1. Identificação do Objeto de Auditoria 

1. O objeto desta auditoria consiste nas atividades que envolve a gestão na área da 

pavimentação urbana no município de Anápolis-GO, compreendendo desde a etapa de 

concepção e viabilidade dos projetos a etapa de manutenção do pavimento presente na rede 

viária do município.  

1.2. Antecedentes 

2. Importa registrar que esta auditoria adveio da Resolução Administrativa Nº 

00183/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO), que aprovou o Plano 

Anual de Fiscalização para o exercício de 2019 (PAF 2019)1, em consonância com o seu Plano 

Estratégico para o período de 2014 a 2020. Os trabalhos previstos no PAF 2019 foram 

segregados em áreas, selecionadas aquelas consideradas mais relevantes para a sociedade e 

de maior impacto na vida dos goianos. Desta maneira, as fiscalizações ficaram subdividas nas 

seguintes áreas: saúde; educação; infraestrutura; gestão administrativa e financeira.  

3. Na área de infraestrutura fez-se previsto uma auditoria operacional, objeto deste 

trabalho, com o tema “gestão das obras de pavimentação: avaliação do planejamento das obras 

a serem executadas”. 

4. Já em relação a escolha do município, estudos iniciais levaram a indicação de 

Anápolis principalmente pelo fato de ter implantado um sistema de gerência de pavimento no 

ano de 2011, mostrando-se oportuno a avaliação da sua gestão na área da pavimentação. 

1.3. Objetivos e Escopos da Auditoria 

5. O objetivo geral da auditoria em questão é verificar se a gestão na área da 

pavimentação urbana do município de Anápolis mostra-se eficiente, eficaz, efetiva e econômica. 

Em que medida a atuação e os controles existentes têm contribuído para buscar os resultados 

desejados pelos munícipes a respeito da conservação malha viária do município a custos 

aceitáveis, como ausência de buracos, tráfego seguro e confortável. 

                                                             
1 Posteriormente prorrogado para o PAF 2020, aprovado pela Resolução Administrativa RA Nº 00020/2020 TCMGO; 
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6. E para atender a esse objetivo geral buscou-se delimitar o escopo em temas, 

resultado da identificação de oportunidades de melhorias através das técnicas de diagnósticos 

na fase de planejamento. Os temas também se justificam pela sua relevância na área, como a 

gerência de pavimentos urbanos e os loteamentos, responsáveis pela expansão da malha viária 

urbana. Ou como atividades de atuação preponderantes da Administração do município na área 

de manutenção de pavimentos, como a operação tapa-buraco e o recapeamento. Por meio 

desses temas os objetivos específicos foram traçados, assim com suas correspondentes 

questões de auditoria, buscando verificar como é a atuação da Administração e os resultados 

por ela atingidos na gestão da área de pavimentação urbana.  

7. A seguir, enumeram-se os temas, as questões a serem examinadas e os objetivos 

específicos respectivos. 

Quadro 1. Questões a examinar e objetivos específicos por tema 

Questões Objetivos específicos 

Gerência dos pavimentos urbanos 

1. Como é realizado o gerenciamento das 

atividades de manutenção e reabilitação (M&R) das 

vias urbanas, isto é, as estratégias de (M&R)? 

Identificar as premissas de um sistema de gerência 

de pavimentos, as suas evoluções e suas 

contribuições. 

Pavimentação dos Loteamentos 

2. Os procedimentos de aprovação de loteamentos 

estão alinhados com as boas práticas de gestão de 

pavimentos? 

Avaliar como a expansão de loteamentos impacta a 

gestão de pavimentos. 

Operação tapa-buraco 

3.  Como é realizado o gerenciamento dos 

remendos ("tapa-buraco") dos pavimentos das vias 

urbanas do município? 

Avaliar como é prestado o serviço de tapa-buraco e 

seu impacto na área de gestão de pavimentos. 

 

Recapeamento 

4. Como são desempenhadas as obras de 

recapeamento? 

Avaliar como é prestado o serviço de recapeamento 

e seu impacto na área de gestão de pavimentos. 

Fonte: Matriz de Planejamento Rev. 03 (2020). 

1.4. Critérios 

8. Os critérios utilizados para fins de auferir o desempenho da Administração quanto 

à área de pavimentação compreendem diversos tipos de fontes, devido à imposição natural que 

este tipo de auditoria exige e à complexidade do objeto. 
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9. Abrange áreas jurídicas, como leis infraconstitucionais; administrativas como 

resoluções normativas e jurisprudências de tribunais de contas, manuais de órgãos, editais e 

contratos da própria Administração; área técnica como instruções de projeto e serviços de 

pavimentação de diversos órgãos; bibliografia especializada; e boas práticas implementadas nos 

órgãos públicos.  

1.5. Metodologia 

10. O desenvolvimento dos trabalhos da execução deu-se da forma exposta na Matriz 

de Planejamento Revisão 32 (apêndice A), em que a auditoria pautou em descrever a forma de 

atuação da Administração na área da gestão de pavimentos urbanos e em buscar interferir na 

realidade estudada para aperfeiçoá-la por meio de recomendações, conforme sintetizado na 

Matriz de Achados (apêndice B). 

11. Os meios empregados para a coletas dos dados foram as entrevistas 

semiestruturadas, predominantemente em videoconferência; observações diretas; inspeções em 

campo; e também a pesquisa documental.  

12. A análise dos dados para a geração das informações deu-se a partir dos seguintes 

procedimentos: 

 análise do conteúdo de diversos documentos; 

 tabulação dos dados coletados pelos diversos instrumentos de coletas; 

 análise gráfica dos dados, organizando as respostas obtidas dos diversos 

instrumentos de coleta, de forma a obter elementos para subsidiar as 

conclusões;  

 triangulação de dados de diversas fontes, a fim de sustentar as evidências. 

13. Os detalhes sobre a estratégia metodológica e os instrumentos de coleta e de análise 

estão expostos na Matriz de Planejamento Revisão 3 (apêndice A). 

2. Visão Geral 

2.1. Relevância do tema 

14. É inegável a importância das vias urbanas para o funcionamento do dia a dia dos 

municípios. Nelas faz-se possível a circulação de mercadorias e de pessoas a todo tempo, assim 

                                                             
2 Houve pontuais alterações durante a execução da auditoria para o aprimoramento da investigação do objeto. 
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como trazendo sensações de bem estar à população e, logo, estando contidas em políticas 

econômicas, de urbanização e de bem estar social. 

15. E para promover estas políticas são necessários investimentos no setor de 

infraestrutura urbana. Conforme Mascaró e Yoshinada (2017, p.22-23), ilustrado no gráfico 1, o 

sistema viário corresponde a 45% do custo de implantação da infraestrutura urbana, mais do que 

o dobro do segundo, o sistema sanitário com 20%. Destaque para o seu ativo, a pavimentação, 

correspondendo a 33%, também mais do que o dobro do segundo ativo urbano, a rede de esgoto 

com 14%. 

Gráfico 1. Representatividade dos Custos de Implantação de Sistema de Infraestrutura Urbana 

    Fonte: Mascaró e Yoshinaga (2017, p. 22 -23) – Adaptação. 

 

16. Diante do exposto, é conferida à pavimentação dentro da infraestrutura urbana 

como o ativo urbano de maior materialidade, além de grande relevância para o desenvolvimento 

econômico e de bem estar social do município.   

17. Como todo bem de alto valor agregado, é de intuir que o seu proprietário seja zeloso 

com a sua conservação. Simbolicamente a isto, o mesmo deverá ocorrer com a pavimentação 

das vias urbanas. O gestor deverá envidar esforços para zelar deste patrimônio. Reforçando a 
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questão, vale ressaltar que o legislador trouxe um dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei Complementar n°. 101/2000), em seu art. 45, exigindo prioridade na alocação de recursos 

para despesas com conservação do patrimônio público em relação ao início de novos 

empreendimentos.  

18. E como forma de garantir um pavimento de bom desempenho, com intervenções 

de manutenção mais leves e programadas, menos onerosas, mostra-se a importância de os 

gestores municipais sempre buscar o aprimoramento do sistema de controle e de gestão na área 

de pavimentação. Como exemplo, sem a intenção de esgotar, as atividades de concepção e 

viabilidade de projetos, de elaboração de projetos de engenharia e de execução e fiscalização 

das obras. Sendo elas responsáveis pelo acompanhando e suporte ao ciclo de vida de um 

pavimento. Ao buscar melhoria contínua nessas atividades, o resultado esperado será uma 

malha viária mais eficiente e atendendo às exigências da população. 

2.2. Histórico 

19. No passado recente o município de Anápolis teve como um marco para aquela 

época na área da gestão do pavimento a criação de uma empresa sob a denominação de 

Pavimentadora de Anápolis Sociedade Anônima – PAVIANA, autorizado pela Lei n°. 406 de 11 

de outubro de 1973.  

20. A PAVIANA assumiu as competências de realização de estudos, projetos, obras de 

arte, drenagem urbana, meio-fio e pavimentação de vias e logradouros públicos, na área urbana 

e de expansão urbana. Os serviços de pavimentação prestados pela empresa no município, 

conforme art. 8º da citada lei, eram pagos mediante cobrança de uma taxa de asfalto, calculada 

na forma prevista em decreto pelo Poder Executivo. 

21. Esta empresa foi extinta recentemente, por meio da Lei Complementar LC n°. 446, 

de 11 de maio de 2020, mas ainda em processo de liquidação, com os todos os direitos e 

obrigações da sociedade extinta, como o seu patrimônio, imediatamente transferidos para o 

município de Anápolis, conforme o §§ 1° e 3° do art. 1° da citada lei. 

22. Um outro marco importante, que beneficiou a área da pavimentação urbana do 

município, foi a entrada em vigor da Lei Complementar LC n°. 269, de 26 de dezembro de 2011, 

alterando o inciso I do art. 36 da Lei Complementar LC n°. 131, de 2006, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo para fins urbanos. Esta alteração instituiu, como requisito para aprovação 

da infraestrutura mínima dos empreendimentos de loteamento, a obrigatoriedade da aplicação 
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de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ) como material dos revestimentos dos pavimentos. 

Um material de melhor desempenho em relação aos tratamentos superficiais empregados 

anteriormente.  

23. Em 07 de dezembro de 2010 foi concluído o processo administrativo n°. 

000028843/2010 de contratação para a implantação no município de um Sistema de Gerência 

de Pavimentos Urbanos (SGPU), que, em suma, consiste numa sistemática de avaliação dos 

pavimentos das vias e a definição das estratégias de manutenção e reabilitação (M&R) deles. A 

contratada foi a Fundação para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial 

(FIPAI), sem fins lucrativos, vinculada a Escola de Engenharia de São Carlos. Os trabalhos foram 

concluídos no mês de outubro de 2011. 

24. Com base nas informações geradas pelo SGPU, o município inicia no ano de 2013 

as atividades de M&R dos pavimentos nas vias urbanas, promovendo manutenções preventivas, 

fato até então inédito, com soluções técnicas rejuvenescedoras para o pavimento, como lama 

asfáltica e microrrevestimento asfáltico à frio em diversas vias. O processo de contratação deu-

se pela Concorrência Pública n°. 012/2012, firmado pelo contrato n°. 066/2013, incluindo também 

serviços de recapeamento asfáltico, custeados pelo tesouro municipal. 

25. A partir desse momento, por motivos político-institucionais o gerenciamento da 

malha viária do município não foi mais desenvolvido com a atuação do SGPU. 

2.3. Responsáveis 

26. Os temas do trabalho são de competência de três entidades, a Secretaria de Obras 

e Serviços Urbanos, a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano e a 

Gerência de Projetos de Infraestrutura do Programa Acelera Anápolis (PROANA). A Secretaria 

de Obras e Serviços Urbanos está ligada às áreas de Gerência dos Pavimentos Urbanos, 

Operação tapa-buraco e Recapeamento. O tema de loteamento tem a Secretaria de Meio 

Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano como competente, na figura da Comissão de 

Avaliação de Parcelamento do Solo (CAPS), responsável pela fiscalização e aprovação de 

loteamentos urbanos. Já a última entidade supracitada, o PROANA, é responsável pelos projetos 

de pavimentação juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 

2.4. Aspectos orçamentários e financeiros 
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27. As ações dos governos do município de Anápolis relacionadas à pavimentação 

urbana, objeto de auditoria, entre os anos de 2014 a 2021, abrangendo dois Planos Plurianuais 

(PPA), não se distinguem de um PPA para outro, sendo as seguintes:  

 expansão e pavimentação asfáltica; 

 recapeamento asfáltico; 

 operação tapa-buraco 

28. A tabela 1 apresenta a relação das 15 (quinze) primeiras ações da Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, de um total de 40 (quarenta), na ordem descrente de valor, no período 

de 2014 a 2019, no total desembolsado de R$ 426.034.575,18 (quatrocentos e vinte e seis 

milhões, trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos). Esta tabela 

apresenta a relação de ações representando cerca 87% do total das despesas do período de 

análise. As três ações supracitadas situaram-se entre as 11 (onze) de maior valor, representando 

cerca de 15% de toda a despesa liquidada das ações da secretaria, conforme demonstra a tabela 

1. Destaque para a ação tapa-buraco, que neste período, ocupou a 4ª posição entre as ações. A 

tabela completa com as 40 (quarenta) ações está presente no apêndice C deste relatório. 
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Tabela 1. Despesa liquidada das ações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de 
Anápolis entre 2014 a 2019 com destaque para ações de tapa-buraco, recapeamento e 

expansão e pavimentação da malha viária 

Fonte: Sistema de Contas Municipais (SICOM) do TCMGO. 

29. A figura 1 apresenta como as despesas liquidadas das ações de pavimentação 

urbana do município estão distribuídas quanto à sua categoria econômica, se de capital ou 

corrente, no período entre 2014 a 2019. Despesas de capital são aquelas que contribuem, 

diretamente, para a formação ou aquisição de um ativo, um bem de capital. A exemplo do objeto 

desta auditoria, a implantação de novas vias urbanas pavimentadas. Já as despesas correntes, 

ao contrário, não contribuem para aumento patrimonial, são despesas rotineiras, para a 

manutenção dos bens de capital e para o custeio de funcionamento da Administração Pública. 

Dentro do contexto deste estudo, as despesas referentes a manutenção das vias urbanas são 

consideradas correntes.  

30. Os dados apresentados na figura 1 revelam um predomínio de desembolso para as 

despesas correntes. São 68% dos gastos liquidados das ações de pavimentação urbana do 

município concentrados em despesas correntes, isto é, para as atividades de manutenção das 

vias urbanas, compreendendo ações de tapa-buraco e parcelas de recapeamento.  
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Figura 1. Representatividade das Despesas Liquidadas quanto à categoria econômica (2014 a 
2019) 

Fonte:  Sistema de Contas Municipais (SICOM) do TCMGO. 

31. Em relação à origem dos recursos para as ações de pavimentação urbana no 

município, a figura 2 faz esta exposição, além da representatividade de cada uma, dentro do 

período de 2014 a 2019. Os gastos provêm de recursos ordinários (fonte 100); de convênios com 

a União e com Estado de Goiás (fontes 23 e 27, respectivamente); operações de crédito interna, 

consistindo em empréstimos bancários com instituições financeiras no país; e da Contribuição 

da Intervenção do Domínio Econômico (CIDE). 

32. A situação apresentada na figura 2 informa que as despesas liquidadas das ações 

de pavimentação urbana são custeadas predominantemente com recursos ordinários, do tesouro 

municipal. São 78% das despesas cobertas por recursos ordinários do tesouro municipal. 

Somados aos 7% das operações de crédito, compreendendo os empréstimos bancários 

assumidos pela Administração Municipal, ao todo serão 85% das despesas liquidadas custeadas 

pelo tesouro municipal. E este cobre cerca de 87% das despesas de manutenção da 

pavimentação das vias. 
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Figura 2. Origem dos recursos das ações de pavimentação urbana e sua representatividade 
(2014 a 2019) 

Fonte: Sistema de Contas Municipais (SICOM) do TCMGO. 

33. Diante do exposto acima, foi apresentado um extrato das despesas executadas 

para as atividades de pavimentação urbana do município de Anápolis entre os anos de 2014 a 

2019. Demonstra a materialidade das ações de pavimentação urbana frente as demais ações da 

Secretaria de Obra e Serviços Urbanos, reforçando a relevância do tema para o município (tabela 

1 e parágrafo 28). Revela a concentração dos gastos, cerca de 68% do total, para despesas 

correntes, oriundo de atividades de manutenção do pavimento das vias urbanas (figura 1 e 

parágrafos 29 e 30).  E por último, revela também que cerca de 85% das despesas das atividades 

de pavimentação urbana são custeadas pelo tesouro municipal, sendo este responsável por 

cobrir cerca de 87% das despesas de manutenção da pavimentação das vias (figura 2 e 

parágrafo 32). 

34. Em especial às duas últimas revelações logo acima, elas justificam esta auditoria 

ter dado maior ênfase para a área de manutenção da pavimentação das vias urbanas. E o 

trabalho vislumbra contribuir, se for o caso, para uma maior eficiência na aplicação dos recursos, 

visto que a maioria é coberta pelo tesouro municipal, visando obter melhores resultados quanto 

à avaliação da população, a ser conferida nos capítulos adiantes. 

2.5. Indicadores 

35. Neste trabalho procurou obter diversas informações para ter conhecimento da 

situação atual do objeto e, dentre elas, indicadores que pudessem avaliar e comunicar o seu 
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desempenho. Com base na disponibilidade de dados, foi desenvolvido indicadores com ênfase 

em resultado, partindo de um objetivo estratégico, um tanto meio óbvio para o estudo do objeto, 

que é melhorar o desempenho da gestão na área da pavimentação urbana do município. Foi 

possível apenas um: as ocorrências de chamadas para tapa-buraco convencional. Estão 

exclusas neste tópico aquelas oriundas de serviços de manutenção da Companhia Saneamento 

de Goiás S/A (SANEAGO).  

36. A figura 3 apresenta este indicador e suas variantes. Ele consiste nas solicitações 

realizadas pelo cidadão, via Ouvidoria do município, por meio do número telefônico 156, para 

que a Administração Municipal efetue o fechamento dos buracos surgidos nas vias. É um 

indicador que revela indiretamente uma evidência do desempenho dos pavimentos das vias 

urbanas e do grau de satisfação da população em relação a eles.  

37. As informações geradas estão compreendidas entre os anos de 2011 a 2019, 

resultando cerca de um total de 18 mil ocorrências de chamadas para tapa-buraco convencional. 

Observa-se pela figura uma oscilação frequente no decorrer dos anos, com maiores valores nos 

anos de 2013 e 2017, respectivamente a uma taxa de crescimento de 55% e de 62% frente aos 

anos imediatamente anteriores. O setor central do município é o que apresenta maior número de 

ocorrências com 1.215, próximo do dobro do segundo setor. E os setores de destaque, dentre 

os dez primeiros, quanto à oscilação das ocorrências de chamadas para tapa-buraco são o 

Maracanã, Central e Vila Santa Isabel.  
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Figura 3. Indicador: Ocorrências de tapa-buraco via Ouvidoria (156) 

 
Fonte: Ouvidoria (156) do município. 

38. A oscilação das ocorrências de chamadas para tapa-buraco convencional 

encontra-se presente na malha viária como um todo e individualmente na maioria dos setores do 

município, reforçados nos apêndices D e E, e não uma redução contínua no decorrer dos anos. 

A perspectiva é que este trabalho, em conjunto com a Administração, ao propor a definição de 

metas e iniciativas adequadas, possa contribuir ao longo dos anos para uma queda recorrente 

desse indicador que, em conjunto com outros a desenvolver, possa refletir um bom desempenho 

dos pavimentos urbanos e uma boa avaliação por parte da população.   

3. Da gestão dos pavimentos urbanos 

39. Este capítulo tem como objetivo identificar as premissas de um sistema de gerência 

de pavimentos, as suas evoluções e suas contribuições no município de Anápolis. Embora já se 

saiba que o sistema de gerência de pavimentos, implantado em parceria com a FIPAI, foi 

interrompido, buscou-se verificar a existência de legados da boa prática em questão. 
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40. Foi verificado como o município detém informações sobre a sua malha viária, no 

que tange ao pavimento, conhecimento sobre a sua extensão e estrutura; as necessidades de 

intervenções de manutenção de cada local; e o critério de escolha das vias e da estratégia de 

manutenção e reabilitação (M&R) adotada.  

41. Não obstante, diante do contexto atual sobre avanços tecnológicos a serviço do 

aumento da eficiência das corporações, procurou também verificar como o município vem 

atuando para melhorar a performance dessas atividades. 

42. As sessões seguintes, em resumo, descrevem a situação encontrada e as 

consequências, o diagnóstico, recomendações e benefícios esperados. 

3.1. Não atendimento de premissas básicas de um sistema de gerência de pavimentos  

3.1.1. Situação encontrada 

43. A gestão de manutenção de vias urbanas do município não detém premissas de 

uma gerência de pavimentos, limitando-se a atuar, como resultado, em soluções de operações 

tapa-buraco emergenciais e esporadicamente de recapeamentos. Típicas soluções 

consubstanciadas de uma ausência de política de conservação da malha viária de cidades de 

médio e grande porte. 

3.1.2. Critérios 

44. Na administração pública as demandas por prestação de serviço são crescentes à 

medida que os municípios crescem. No entanto, os recursos disponíveis não conseguem atender 

a toda essa crescente demanda, situação ainda mais agravada com as crises econômicas 

implicando em mais escassez dos recursos.  

45. Na área de infraestrutura urbana, com o crescimento das cidades e com decorrer 

do tempo, aumenta a responsabilidade do gestor quanto à necessidade de manutenção dos 

ativos urbanos, como pontes, iluminação pública, vias urbanas e rurais dentre outros. É um meio 

de prestação de serviço público ao manter o patrimônio disponibilizando à população para o seu 

fim. Contudo, como se sabe, os recursos são escassos e o gestor se vê em uma encruzilhada e 

sem suporte para tomada de decisão sobre “o que fazer?”, “onde fazer?”, “quando fazer?” e 

“como?”, para tornar o gasto o mais eficiente e efetivo possível.  

46. Para solucionar esse problema, o meio técnico vem trabalhando para desenvolver 

sistemas de gerenciamento de infraestrutura urbana para dar suporte às tomadas de decisões 
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pelo gestor. Dentre os sistemas está o sistema de gerência de pavimentos, que vem ganhando 

adesão ou sua atenção em vários municípios brasileiros. Citam-se alguns como o de Recife-PE, 

por meio de sua autarquia de manutenção e limpeza urbana, a EMLURB, iniciou a implantação 

no ano de 2013 e vem em atividade desde então; Brasília-DF com a Companhia Urbanizadora 

da Nova Capital (NOVACAP) com o sistema também já implantado; Belo Horizonte iniciou esta 

prática divulgado no seu Manual Prático de Manutenção, por meio da sua Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital (SUDECAP); Rio de Janeiro manifestando como um meta a 

implantação de um sistema de gerência de pavimentos através do seu Plano Estratégico 2017-

2020. 

47. O sistema de gerência de pavimento (SGP) consiste num conjunto de atividades 

de planejamento, projeto, implantação de pavimentos novos, manutenção e reabilitação (M&R) 

da rede existente. A sua sistemática contribui para que as decisões tomadas sejam 

fundamentadas em estratégias ótimas para manter o pavimento em condições aceitáveis durante 

certo período. Em suma é melhorar a eficiência na tomada de decisão (HUDSON et al. apud 

ZANCHETTA, 2017, p. 24).  

48. Para a construção de um sistema de gerência de pavimentos, a nível de rede, faz-

se necessária algumas premissas a serem apresentadas. Primeiramente, há necessidade de 

obter dados sobre a malha viária do município como dimensões, tipologia do pavimento, idade e 

histórico de intervenções do pavimento, a hierarquia viária, as linhas de ônibus, contagem e tipo 

de tráfego, o que se denomina de inventário da rede viária. No órgão responsável, estes dados 

podem estar dispostos dispersos em diversas peças técnicas como mapas, planilhas, textos e 

outras. Ou reunidas em um único ambiente, a partir de um banco de dados informatizado, tendo 

acesso de forma rápida e otimizada às informações do inventário por meio de uma plataforma 

informatizada. Sem dúvidas a melhor opção é a solução via sistema de informação e obrigatória 

para aqueles municípios de médio a grande porte, dada a agilidade necessária na obtenção de 

informações frente a um grande volume de dados armazenados. Ainda mais facilitadas se 

comunicado a um sistema de informação geográfica (SIG), onde a visualização dos dados dá-se 

por meio de mapas, conforme ilustrado um exemplo na figura 4. 

49. O SIG vem sendo bastante utilizado como apoio aos sistemas de gerenciamento 

de pavimentos, pois a associação entre um mapa e as informações correspondentes a um 

determinado local proporciona uma agilidade nos procedimentos de planejamento, gerência e 

apoio à decisão. Permite a interpretação das informações distribuídas no espaço e até mesmo 
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ao longo do tempo. A exemplo da figura 4, o mapa já traz informações imediatas sobre o 

inventário das vias urbanas, como a classe funcional, pavimentada ou não, linha de ônibus, 

ciclovias e outros. No decorrer do texto outros exemplos de aplicações na gerência de 

pavimentos serão apresentados. 

Figura 4. Informações sobre um inventário de malha viária urbana através do SIG 

 

Fonte:  Apostila Curso de SGP da New Roads Consultoria. 

50. O segundo elemento essencial é a avaliação da condição do pavimento. 

Compreende na avaliação da condição atual do pavimento a ser realizado por meio de 

levantamento de defeitos em campo. Nela identificará cada tipo de defeitos, que serão 

quantificados e qualificados segundo a sua extensão e a sua severidade (LIMA et al., 2006). 

Essa avaliação deverá ser encarada como um monitoramento das vias, periódico, realizados de 

tempos em tempos, cujo lapso temporal variará de acordo com a importância da via.  Quanto à 

técnica de levantamento não se adentrará no assunto devido à grande extensão do conteúdo e 

à diversidade de metodologias presentes no meio técnico. O importante para este trabalho é 

apresentar essa etapa e mostrar a sua relevância, pois dela depende as outras seguintes 

(MATOS, 2004 apud ZANCHETTA, 2017, p.36). A figura 5 ilustra também através de um SIG a 

caracterização geográfica das condições de uma malha viária, tendo como indicador o índice de 

condição do pavimento (ICP) obtido da avaliação em campo. 



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  26 

 

Figura 5. Informações sobre um inventário de malha viária urbana através do SIG 

 

Fonte: Manual Prático de Pavimentação da Prefeitura de Belo Horizonte. 

51. A premissa seguinte é a etapa de programação das atividades de M&R e de 

priorização. Consiste na seleção de vias e estratégias de M&R para cada uma delas, a nível de 

rede, resultado de um confronto entre as necessidades existentes e a disponibilidade financeira, 

isto é, adequação das necessidades aos recursos existentes. As estratégias de M&R 

compreendem as ações de manutenção e de reabilitação nas vias, conforme avaliação das 

condições do pavimento da via, não adentrando aqui em pormenores como se dá essa 

vinculação. Então as estratégias de M&R em cada via em função das condições do pavimento 

pode ser não fazer nada, manutenção preventiva (lama asfáltica ou microrrevestimento), 

manutenção corretiva (selagem de trincas ou remendos), recapeamento ou reconstrução. A 

seguir, na figura 6 é ilustrada as estratégias de M&R identificadas em mapa pelo SIG. 
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Figura 6. Informações sobre as estratégias de M&R de uma rede viária urbana dada pelo SIG 

 

Fonte:  Apostila Curso de SGP da New Roads Consultoria. 

52. Um SGP a nível de rede, como ilustrada na figura 7, é de grande auxílio para os 

Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para obras de manutenção e reabilitação de pavimentos. 

Exigidos pelo art. 6°, inciso IX, da Lei 8.666/93, permite ao gestor justificar a escolha da via a 

sofrer intervenções no seu pavimento como também a solução técnica de M&R adotada.  
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Figura 7. Etapas de implementação de um sistema de gerência de pavimentos 

 

Fonte: Lima, J. P (2017, p.14) 

53. Uma vez definidas as vias e as estratégias de M&R respectivas, parte-se para o 

nível de projeto, em que consiste no dimensionamento e no detalhamento dos projetos de 

engenharia conforme a estratégia de M&R escolhida. 

54. Um ponto de grande destaque, que reforça a sua vantagem econômica para 

tomada de decisão, é a capacidade de um SGP, por meio da sua abordagem sistêmica 

demonstrada, de identificar o momento oportuno para realizar as intervenções para que os custos 

sejam reduzidos. 

55. A degradação do pavimento ocorre de forma paulatina, com a evolução dos 

defeitos. Contudo atingindo um certo momento essa deterioração acelera-se, levando o 

pavimento a ruína em pouco espaço de tempo. É nesse ponto em que o SGP auxilia na 

identificação do momento oportuno de intervenção para restabelecer a serventia a níveis 

aceitáveis de segurança e conforto aos usuários. O gráfico 2 retrata esse processo, com a curva 

do desempenho do pavimento, ilustrando a evolução dos defeitos ao longo do tempo e o 

momento oportuno para intervir para que os custos sejam reduzidos.  
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Gráfico 2. Gráfico de desempenho de um pavimento 

 

Fonte: Villibor et al. (2009, p. 170). 

56. O que se observa, tradicionalmente na maioria dos municípios, é que a gerência de 

pavimentos tem sido conduzida na habilidade dos engenheiros em tomar decisões de 

manutenção e reabilitação das vias urbanas baseadas exclusivamente na sua experiência 

acumulada, sem fundamentação a partir de uma abordagem sistêmica demonstrada, ou por falta 

de recurso, por desconhecimento ou por preconceito (LIMA et al., 2006). E essa prática pode 

incorrer em prejuízos ao município, desde escolha de soluções de manutenção e reabilitação 

não adequadas (ineficientes) até a escolha de vias em melhores condições em detrimento de 

outras em condições mais desfavoráveis para intervir.   

57. O SGP vem para romper com esse paradigma de gerência e contribuir para o apoio 

mais assertivo à decisão do gestor, tendo como objetivo fundamental oferecer uma rede viária 

urbana em condições aceitáveis de conforto e de segurança ao usuário a um menor custo 

possível ao longo do tempo. 

3.1.3. Análise das evidências 

58. As evidências trazidas aqui estão divididas nas etapas de implementação de um 

SGP, isto é, quanto às premissas básicas.  
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59. A verificação iniciou com a confirmação ou não de uma existência de um inventário 

e a sua forma de apresentação. Em pesquisa documental só existem duas peças pertinentes ao 

assunto investigado, sendo elas:  a) Relatório Final do Sistema de Gerência de Pavimentos 

Urbanos - SGPU Anápolis, elaborado em outubro de 2011, fruto de contrato celebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Anápolis e a Fundação para o Incremento da Pesquisa e do 

Aperfeiçoamento Industrial (FIPAI) para a implantação de um Sistema de Gerência de 

Pavimentos Urbanos (SGPU); b) Edital Concorrência Pública n°. 0003/2018, a qual promoveu a 

contratação de empresa especializada para Atualização do Cadastro Imobiliário e Sistema de 

Gestão Corporativa Web Georreferenciado, através do contrato n°. 240/2018.  

60. O relatório da FIPAI na oportunidade de implantação do SGPU, mostra-se apenas 

um excerto do trabalho e mesmo assim desatualizado. Já o edital citado, no seu Memorial 

Descritivo/Termo de Referência, item 5.8 traz a obrigação à contratada, no que é de interesse 

desse trabalho, o cadastramento dos logradouros com a sua base de dados convertida e 

integrada a um Sistema de Informação Geográfica (SIG), porém a um nível de informação 

pequena frente ao necessário para fins de gerenciamento de pavimento. Traz dados como nome 

do logradouro, o tipo funcional, seções, o tipo de revestimento e imagens confirmados em 

inspeção junto ao Diretor de Obras Públicas, que apresentou o sistema à equipe de auditoria 

61. Em entrevista registrada no Extrato de Entrevista n°. 26 (fls. 376-377, vol. 1). O 

Diretor de Obras Públicas informa que o inventário existente compreende aquilo presente no 

relatório da FIPAI e este não se apresenta atualizado. 

62. A segunda verificação foi quanto à avaliação das condições do pavimento, se o 

município detém essa prática e informações sobre as condições do pavimento de suas vias. Em 

pesquisa documental essa prática só se fez presente quando da implantação do SGPU, 

demonstrado no relatório citado da FIPAI. Nas obras de recapeamento recentes fez consultas 

aos seus respectivos processos administrativos (000046174-2019 e 000053454-2018) a fim de 

verificar se esta solução adveio de uma avaliação prévia do pavimento com certo rigor 

metodológico, objetivo. O exposto foi somente um registro fotográfico das condições das vias. 

63. Em entrevista, registrada pelo Extrato de Entrevista n°. 26 (fls. 376-377, vol. 1), o 

Diretor de Obras Públicas informa que não há uma rotina periódica de avaliação das vias, com 

uma metodologia técnica. 

64. A última premissa a ser verificada foi a existência de uma programação de 

atividades de M&R para cada via urbana seguida de uma definição de priorização de vias a 
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sofrerem intervenções com base na disponibilidade financeira do município. Já se sabendo de 

uma ausência de uma avaliação da condição do pavimento, etapa que condiciona a existência 

de uma programação de M&R, de resto, buscou verificar, mesmo assim, quais seriam os tipos 

de manutenção e reabilitação empregadas e o critério utilizado para a escolha das vias urbanas. 

65. Em pesquisa documental da execução orçamentária, no Sistema de Contas dos 

Municípios do TCMGO, foi possível verificar entre o período de 2014 a 2019 o emprego somente 

de operações tapa-buraco e de recapeamento como estratégias de manutenção e reabilitação.  

Na tabela 1 do item 2.4 “Aspectos Orçamentário e Financeiros” é registrada essa consulta ao 

sistema. No período mencionado, para tapa-buraco foi desembolsado cerca de R$ 

45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) e somente R$ 4.500.000,00 (quatro milhões 

e quinhentos mil reais) para o recapeamento, este 10 (dez) vezes menor. E ressaltando que as 

obras de recapeamento foram realizadas dentro desse período de 6 (seis) anos, apenas no ano 

de 2014 e 2019. 

66. Quanto ao critério utilizado para a priorização das vias a sofrerem intervenções, em 

entrevista registrada no Extrato de Entrevista n°. 26 (fls. 376-377, vol. 1), com o Diretor de Obras 

Públicas questionando-o se as vias prioritárias para receber intervenções são somente as linhas 

de ônibus.  Em resposta informa que realmente são priorizadas as linhas de ônibus e as 

principais. Quanto às locais também o questiona e, se elas são salvaguardadas apenas pelas 

operações tapa-buraco, e responde que não, contextualizando com o exemplo das vias do bairro 

Jundiai, recapeadas no contrato nº 322/2019, sendo algumas contempladas, porém não soube 

informar como elas são escolhidas. Informou ainda que recebe muitas demandas da Companhia 

Municipal de Transporte e de Trânsito (CMTT) oriundas da concessionária de ônibus e do próprio 

serviço de tapa-buraco, utilizando estas demandas como referência para escolha das vias. Em 

seguida, a equipe de auditoria salientou que não encontrou dentro do processo estas demandas. 

O Diretor concordou com a equipe de auditoria acrescentando que encontrou apenas os 

relatórios fotográficos dos projetistas responsáveis pelos projetos. 

3.1.4. Causas 

67. Há entre três órgãos listados neste trabalho no item 2.3 “Responsáveis” uma 

concorrência de competências, ou seja, atuam nas mesmas atividades, em específico nas áreas 

de projeto e fiscalização para obras de pavimentação e drenagem urbana.  A ausência de uma 

unidade administrativa especializada na área de pavimentação e drenagem urbana para unificar 
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essas competências contribuem para o enfraquecimento da disseminação da cultura técnica, 

das melhorias de processos de trabalho e discussão técnica. Essa forma descentralizada diminui 

o foco de atuação, dificultando a normatização de procedimentos internos na busca da eficiência 

para a área. 

68.  Em decorrência da ausência de uma unidade especializada na área de 

pavimentação e drenagem urbana, pelos motivos destacados acima, dificulta a promoção de 

boas práticas de gestão como as premissas básicas de um sistema de gerência de pavimento. 

A implementação e administração de um SGP mostra-se condicionados a existência de um órgão 

especializado, com foco de atuação, na área de pavimentação e drenagem urbana. Logo, as 

causas, como as ausências de uma unidade especializada e de um SGP apresentadas, são 

complementares.  

3.1.5. Efeitos e riscos 

69. A forma de atuação da gerência de pavimentos do município não permite que o 

gestor tenha o total, e a todo momento, o conhecimento do estado de conservação e das 

necessidades existentes de manutenção do pavimento da sua malha viária; das soluções de 

manutenção e reabilitação a adotar para cada via e quais vias priorizar em função da sua 

disponibilidade financeira. Não há uma abordagem sistêmica que proporcione informações para 

o gestor tomar decisões mais assertivas.  

70. Nesse cenário, o gestor toma decisões baseadas somente nas habilidades ou na 

experiência acumulada da sua equipe técnica. Prática que não pode ser ignorada, porém se 

apoiar somente nela, diante da necessidade de acesso às várias informações para tomar as 

melhores decisões, pode incorrer em resultados não eficientes e não efetivos. Ou mesmo de 

outra forma, uma gestão passiva, baseado em resolver os problemas à medida que vem surgindo 

e tomadas da mesma forma por vários anos, o que faz dela menos eficiente ainda. 

71. E os resultados podem ser notados com a constatação de estratégias de 

manutenção e reabilitação no período de 2014 a 2019 limitadas às soluções de operações tapa-

buracos emergenciais e recapeamentos, típicas de uma gestão passiva. São soluções mais 

onerosas se comparado com outras soluções, que aplicadas no momento mais oportuno, 

conforme ilustrado no gráfico 2, permite a redução dos custos mantendo a rede viária a níveis 

aceitáveis de conforto e segurança, a exemplo de manutenção preventiva (lama asfáltica e 

microrrevestimento) e corretivas imediatas (selagem de trincas). 
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72. Outros efeitos detectados surgiram em decorrência de uma ausência de avaliação 

do pavimento das vias. Um equívoco na seleção da melhor alternativa de M&R para as ruas Cel. 

Zeca Louza, Cunha Matos e Egerineu Teixeira, no bairro Jundiaí. A solução mais adequada seria 

uma intervenção de rejuvenescimento, fresagem fina para regularizar a superfície seguida de 

microrrevestimento, a qual resultaria ao município uma economia de cerca de R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais). Mais detalhes estão presentes no capítulo “Dos Recapeamentos”.  

73. E o último a respeito do critério de priorização. Cabe ressaltar que os recursos 

dessa obra citada acima são federais, vinculando a obrigação da solução ser de recapeamento. 

O que, mesmo assim, não justificaria o seu emprego nas vias, uma vez que esta solução de 

recapeamento poderia ser aplicada em outras vias, mais prioritárias para este fim, identificadas 

se houvesse uma abordagem mais sistêmica na gerência de pavimentos.  

74. Em razão do predomínio de atuação das operações tapa-buraco na gerência de 

pavimentos do município, os efeitos deles gerados são apresentados em capítulo próprio deste 

trabalho em “Da Operação tapa-buraco". 

3.1.6. Conclusão 

75. Apesar do município ter iniciado a implementação de um sistema de gerenciamento 

de pavimentos (SGP) não foi identificado nenhum legado na gerência de pavimentos. As 

premissas básicas para tal prática não foram encontradas.  

76. Quanto ao inventário, as informações não apresentam na completude necessária, 

além de estarem desatualizadas. Estão dispersas, não consolidadas em uma única fonte, vindo 

a dificultar as consultas. O que para o município do porte de Anápolis, com um grande volume 

de dados, é uma condição essencial a consulta de quaisquer informações seja feita por um 

sistema informatizado. 

77. Não existe uma rotina de avaliação do pavimento das vias, de modo a permitir o 

conhecimento da real condição das vias do município, o que permitiria a delimitação de 

estratégias de manutenção e reabilitação adequadas. O único momento em que houve a prática 

de avaliação da condição das vias deu-se na implantação do sistema de gerência de pavimentos 

urbanos (SGPU) junto à FIPAI. A Administração atualmente não detém um indicador que 

expressa a condição da malha viária.  
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78. Em relação à programação das atividades de manutenção e reabilitação (M&R) 

consta que se limita às operações tapa-buraco e esporadicamente recapeamento e a priorização 

das vias sem clareza, sem critérios. 

79. Sem essas premissas, elementos que contribuem para compor os Estudos 

Técnicos Preliminares, com previsão legal para motivar as obras, não é possível a elaboração 

do próprio, o que confirmou com a ausência desses estudos em pesquisa documental dos 

processos de contratação das obras de recapeamento. 

80. Em suma, o gerenciamento de pavimentos do município não dá suporte para o 

gestor tomar decisões assertivas na busca da eficiência, oferecer uma rede viária com um 

pavimento em níveis aceitáveis a um menor custo. Não se verificou uma política de conservação 

planejada, limitando as estratégias de operações tapa-buraco emergenciais e recapeamentos. 

3.1.7. Propostas 

81. Recomendar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que:  

a. crie uma unidade dentro da Administração Direta da Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos, com especialidade na área de pavimentação e drenagem urbana. A 

viabilidade de sua criação estará condicionada ao máximo aproveitamento possível 

dos recursos já existentes na Administração, como quadro de pessoal, estrutura 

física, equipamentos, mobiliários e outros; 

b. retome a implantação de um Sistema de Gerência de Pavimento, viabilizando os 

seguintes pontos: 

i.  se possível, o aproveitamento do cadastro multifinalitário com o sistema 

web georreferenciado em implantação no município, na criação de um 

módulo de Gerência de Pavimentos, contemplando o inventário da rede 

viária; 

ii. a utilização do as built como fonte de dados para o inventário, à medida que 

se execute obras de pavimentação novas ou de manutenção; 

iii. estabeleça regra de periodicidade das avaliações de campo em função da 

importância das vias; 

iv. faça avaliações periódicas no pavimento daquelas obras ainda cobertas pela 

garantia quinquenal, no mínimo uma vez ao ano, incluso as de loteamento; 
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v. que os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) sejam fundamentados pelo 

sistema de gerência de pavimentos (SGP), ou seja, as escolhas das vias, 

assim como a correspondente solução de M&R adotada, devem ser 

fundamentadas por meio de levantamentos e pareceres técnicos 

embasados em critérios técnicos que levem em consideração tanto o grau 

de degradação quanto o nível de utilização da via, em consonância com art. 

6°, inciso IX da Lei 8.666/93; 

vi. que a partir do SGP se insira novas estratégia de M&R como manutenções 

preventivas (lama asfáltica e microrrevestimento) e corretivas imediatas 

(selagem de trincas), transferindo a estes paulatinamente uma parcela dos 

recursos das operações tapa-buraco; 

c. promova continuamente a capacitação e o aprimoramento dos servidores para 

desenvolver competências. 

3.1.8. Benefícios esperados 

82. A criação de uma unidade especializada na área de pavimentação e drenagem 

urbana proporcionará o fomento a cultura técnica, estimulando melhorias de processos de 

trabalho e discussão técnica, além de reunir as competências afins dispersas em vários órgãos 

da Administração. 

83. Como uma das melhorias de processo de trabalho, a implantação de um sistema 

de gerência de pavimentos (SGP) no município apoiará o gestor na tomada de decisão mais 

assertiva, de forma a oferecer uma rede viária urbana em condições aceitáveis de conforto e de 

segurança ao usuário a um menor custo possível ao longo do tempo. Trará maior capacidade de 

gerenciamento do patrimônio viário da cidade. 

84. Promoverá meios para um ciclo virtuoso em detrimento ao ciclo vicioso, segundo 

as projeções do gráfico 3, em que as operações tapa-buraco emergenciais passem a ser 

exceções e não a regra de atuação na gerência de pavimento do município. 
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Gráfico 3. Projeções de investimento com a implantação de um SGP 

 

Fonte: Proença (2016). 

85. A implantação de um SGP permitirá atender as exigências da Lei de Licitações e 

Contrato (Lei 8.666/93) quanto à elaboração de um ETP justificando as obras de manutenção e 

reabilitação.  

86. Também com maior destaque, uma vez implantado, o SGP possibilitará ao 

município solicitar recursos estaduais, federais ou mesmo empréstimos com maior confiabilidade 

e prestígio junto aos órgãos financiadores, em função da qualidade das informações geradas. 

3.2. Ausência de inovações nas atividades de M&R 

3.2.1. Situação encontrada 

87. O gerenciamento de pavimentos do município não promove inovações quanto ao 

uso de novos materiais, métodos executivos ou desenvolvimento de projetos. Não adere às 

novas tecnologias para conferir melhor desempenho ao pavimento e eficiência na gestão. 

3.2.2. Critérios 

88. Existem no mercado uma infinidade de materiais, equipamentos e soluções 

modernos de forma a melhorar o desempenho do pavimento. 

89. A começar pelos diversos tipos de revestimentos, cada um aplicado a atender um 

desempenho desejado. Tem a camada porosa de atrito (CPA) ideal como camada de rolamento 
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com a finalidade de aumentar a aderência pneu-pavimento em dias de chuva e eliminação do 

famoso spray. Como possui uma estrutura aberta permite a percolação da água no seu interior 

lançando nas sarjetas. Não possui capacidade estrutural, vindo sob ela uma outra camada 

asfáltica com capacidade estrutural, geralmente o CBUQ. A figura 8 ilustra bem a diferença de 

desempenho quanto à drenagem de um revestimento convencional de um CPA.  

Figura 8. Desempenho quanto à drenagem: Revestimento convencional em CA x CPA   

Fonte: Bernucci et al. (2010, p.166). 

90. Outro tipo é o Stone Matriz Asphalt (SMA), ao contrário do CPA são impermeáveis, 

com alta capacidade estrutural. As misturas asfálticas densas convencionais resistem pouco às 

trincas de fadiga e à deformação permanente, com o SMA retardando esses efeitos. E já há 

registros de sua aplicação em vias urbanas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. 

(BERNUCCI ET AL.,2010, p.166,170). São empregados em pavimentos de tráfego pesado, com 

alta frequência de caminhões, áreas de carregamento e descarregamento de cargas, faixas de 

ônibus, dentre outros.  

91. Dentre os materiais pode-se enumerar alguns como o asfalto polimérico, asfalto 

morno, asfalto borracha, com os dois últimos de grande apelo ambiental. 

92. Nos municípios, em especial o asfalto borracha, pode representar uma das 

alternativas diante das dificuldades de destinação final dos pneus inservíveis. Segundo Bernucci 

(2008, p.75) é uma alternativa que, ao mesmo tempo, incorpora melhorias na mistura asfáltica, 

reduz problemas ambientais. No estado do Paraná, já existe legislação específica estabelecendo 

a preferência de uso dessa solução em relação ao asfalto convencional nos processos licitatórios 

de obras que envolvam a utilização de asfalto, por meio da Lei n°. 17.722/13. 
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93. A borracha do pneu, em processo mais difundido, é finamente moída e incorporada 

ao cimento asfáltico produzindo melhorias nas propriedades do ligante refletindo na mistura 

asfáltica, como melhor desempenho frente as trincas de fadiga e afundamentos. O seu 

desempenho chega a ser o dobro do asfalto comum, segundo Mendes e Nunes (2009) apud 

Silva e Coêlho (2018), conforme ilustra a figura 9. Em vias urbanas de tráfego pesado, como as 

linhas de ônibus, pode ser uma boa solução, haja vista que as melhorias conferidas por esta 

solução atuam fortemente nos modos de degradação associados a este tipo de via.    

Figura 9. Desempenho - Tráfego simulado em placas de CBUQ e Asfalto borracha 

 

Fonte: Mendes e Nunes (2009) apud Silva e Coêlho (2018). 

94. Quanto aos equipamentos para pavimentação urbana a quantidade também é 

numerosa. Um dos destaques são os caminhões dotados de caçamba térmica em que possui 

diversos acessórios que trazem praticidade e melhoria da qualidade às operações tapa-buraco. 

O grande diferencial desse equipamento é a preservação da temperatura da massa asfáltica, 

fator essencial para a qualidade final dos remendos, mas negligenciada pela maioria dos 

municípios do país. Vários municípios vêm adotando esse equipamento nas suas operações 

tapa-buraco, a exemplo de Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Araraquara (SP), vide figura 10.  
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Figura 10. Uso de caminhões com caçamba térmica para as operações tapa-buraco no 
município de Araraquara-SP. Foto à esquerda registra como era antes e à direita atualmente. 

 
Fonte: Portal RCIA Araraquara e Região (2020) - Compilação.3 

95. Oportunamente, cabe destacar a selagem de trincas, ilustrada na figura 11. Uma 

solução de manutenção corretiva que, embora não inovadora, é ignorada pelo meio técnico de 

atuação. Zanchetta (2017, p. 19) destaca que a adoção de procedimentos simples de selagem 

de trincas poderá ampliar em muito a vida útil do pavimento e reduzir os custos de reparo ao 

longo do tempo. Geralmente vão atuar em vias de tráfego pesado, de alta incidência de trincas, 

preferencialmente isoladas, ainda incipientes, atuando tempestivamente quando do surgimento 

delas. Evita o aparecimento precoce de panelas ou buracos, cujo custo do reparo é bem maior 

do que uma selagem de trincas.  

                                                             
3 Montagem a partir de imagens coletadas no site <https://rciararaquara.com.br/destaques/araraquara-adota-
caminhao-cacamba-termica-para-recuperar-pavimentacao-das-vias-publicas/>. 
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Figura 11. Manutenção corretiva imediata por selagem de trincas 

 

Fonte: Página eletrônica da Romanelli (2020).4 

96. Presentes nas vias urbanas, os tampões de poço de visita de redes de drenagem 

e de esgoto acabam incorporando-se ao pavimento.  É comum encontrar problemas típicos com 

esse dispositivo quando não se faz o seu nivelamento acompanhando o recapeamento do 

pavimento.  Só o desnivelamento já impõe ao usuário um risco de acidente ou prejuízo material, 

que ainda pode aumentar com a quebra de tampas ou de chaminés. Como extensões do 

pavimento, também merecem atenção quanto à sua manutenção, promovendo segurança e 

conforto ao usuário. Fato a isso, já existe, movimentações do legislativo de vários municípios de 

instituir leis obrigando tais cuidados quanto a este e a outros dispositivos ao efetuar 

recapeamento de vias, a ser apresentado em tópico específico neste trabalho. 

97. Existem vários métodos executivos inovadores promovendo o nivelamento deste 

dispositivo, cada um provido de um recurso tecnológico resultando em um certo grau de 

eficiência. Na figura 12, apresenta-se um resumo de um passo-a-passo de um nivelamento de 

um tampão executado pela empresa Fremix Pavimentação e Construções, a serviço da 

Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP). 

                                                             
4 Imagens coletada no site <https://www.romanelli.com.br/pt/equipamento/kit-sela-trinca-/ktr-150>. 
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Figura 12. Método de execução de nivelamento de tampões após recapeamento 
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Fonte: Proença (2016), à esquerda e Fremix (2016), à direita5 – Compilado.  

98. O intuito até aqui foi apenas apresentar um pouco da diversidade existente de 

materiais e de soluções inovadoras que existem no campo da pavimentação.  E afirmar que é 

possível aplicar muito deles nos munícipios, torná-los viáveis dentro da realidade de cada um, 

até mesmo buscando parcerias com o setor privado e a academia, agregando eficiência e 

efetividade na prestação dos serviços. 

3.2.3. Análise das evidências 

99. A partir de pesquisa documental dos processos licitatórios, a respeito de 

manutenção e reabilitação de pavimentos, sendo eles de recapeamento (000046174-2019 e 

000053454-2018) e de operações tapa-buraco (000021161/2012, 000027268/2013, 

00006071/2015, 000044560/2017, 000049876/2018 e 000065643/2019) não foi constatado 

inovações em relação a elaboração de projetos, emprego de materiais e métodos de execução. 

100. Em entrevista, registrada por meio do Extrato de Entrevista n°. 26 (fls. 376-377, vol. 

1), foi questionado ao Diretor de Obras Públicas sobre a existência de parcerias com a academia. 

Em resposta, informou que vem procurando universidades, acrescentando também a Agência 

Goiana de Infraestrutura e de Transportes (GOINFRA). E ressalta que, das universidades 

                                                             
5 Imagens coletadas do YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=cUDewf6SMIg>. 
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consultadas, a que melhor atende os anseios do município é a Universidade Federal de Goiás 

(UFG). 

3.2.4. Causas 

101. Carece por parte da Administração, a iniciativa de fomentar a inovação na área de 

pavimentação.  A ausência de um grupo de estudos internos para viabilizar projetos de 

inovações, faz com que o gestor não tenha essa informação sobre eles ou tenha receio de aderir 

às nova tecnologias. 

3.2.5. Efeitos e riscos 

102. Aplicação das mesmas práticas por anos, a exemplo das operações de tapa-buraco 

emergenciais e recapeamento como soluções de manutenção e reabilitação no município. 

Revela uma estagnação frente as boas práticas e técnicas já aplicadas à M&R. 

3.2.6. Conclusão 

103. Apesar da iniciativa do Diretor de Obras de buscar parcerias com a academia, o 

que é louvável, mostra-se que não há estudos, advindo de um diálogo com o meio técnico 

atuante, demonstrando as reais necessidades de avanços na área e qual priorizar dentro das 

possibilidades orçamentárias do município. 

104. Além disso, verifica-se não ser uma prática da área firmar parcerias com 

universidades e o privado na busca de inovações, desde os trabalhos com a FIPAI para a 

implantação de um SGP no município. 

3.2.7. Propostas 

105. Recomendar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que:  

a. crie um comitê permanente para estudos e implantação de inovações na área de 

M&R, buscando viabilizá-los firmando parcerias com as universidades e o setor 

privado. 

3.2.8. Benefícios esperados 
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106.  Com a adoção e a busca permanente de práticas inovadoras viáveis na área de 

manutenção e reabilitação, impulsionará maior eficiência e efetividade aos serviços a serem 

prestados. 

3.3. Ausência de tecnologia de informação e comunicação (TIC) que contribua para 

gerência de pavimento 

3.3.1. Situação encontrada 

107. Os sistemas de tecnologia de informação não atendem às necessidades de uma 

gerência de pavimento.  

3.3.2. Critérios 

108. Já não é novidade sobre a importância dos sistemas de informação na gestão de 

qualquer área de uma corporação, seja ela privada ou pública. O grande volume de dados 

trabalhados e a integração de vários tipos de sistemas só vem melhorando a cada dia a qualidade 

das informações transmitidas.  

109. O aumento da percepção da sociedade sobre exigir transparência e eficiência na 

gestão pública faz o gestor recorrer-se aos sistemas de informação para atender a essas 

expectativas. E o desenvolvimento tecnológico da área vem permitindo melhorar o desempenho 

da gestão pública nos aspectos da transparência, da otimização do planejamento e dos 

processos de trabalho e da comunicação entre os órgãos.  

110. Na área da gerência de pavimentos pode ser apoiado por vários tipos de sistemas 

de informação disponíveis atualmente. Dois deles, inclusive, já apresentados em tópico acima, 

sendo a parcela do sistema de informação do SGP e do SIG incorporado a este. Cabe ressaltar 

que, a parcela de informação do SGP refere-se ao banco de dados e a interface gráfica da 

apresentação das informações.  É um sistema porque consiste de um conjunto de atividades, 

desde avaliação do pavimento até a tomada de decisão do gestor com a seleção das vias e o 

tipo de intervenção nelas. Envolve também recursos humanos e equipamentos diversos, não se 

resumindo em um software.  

111. Um outro sistema é o Business Intelligence (BI) que pode colaborar com a gerência 

de pavimentos. Em suma, consiste num processo de coleta e transformação de dados em 

informações a partir de vários indicadores na forma de dashboards. É um sistema que já se faz 

presente na Administração, inclusive no âmbito municipal, conforme ilustrado na figura 13. 
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Figura 13. Capacitação dos servidores do município de Jataí em Business Intelligence 

Fonte: Página eletrônica da Prefeitura de Jataí (2019) – Adaptado6. 

112.  Também de extrema importância para a gerência de pavimentação é um sistema 

voltado para gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras de pavimentação, a exemplo 

do sistema de acompanhamento de execução dos serviços tapa-buraco do município de São 

Paulo destacado no parágrafo 287. Existe várias empresas de tecnologia da informação que 

desenvolvem essas soluções, inclusive com todos esses sistemas integrados. 

113. Um exemplo dessa integração de sistemas é a solução apresentada pelo município 

de Paranavaí (PR). Além de um sistema de gerenciamento da sua malha viária, incorporou o BI 

e um sistema de fiscalização das obras de pavimentação, com o trabalho sendo reconhecido 

com uma premiação na Assembleia Legislativa do Estado, ilustrado na figura 14. 

                                                             
6 Imagens coletadas no site: <https://www.jatai.go.gov.br/gestao-e-planejamento-prefeitura-capacita-servidores-
em-business-intelligence/>. 
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Figura 14. Gemap - Sistemas integrado de gerenciamento da malha viária, de fiscalização e BI 
do município de Paranavaí (PR) 

 Fonte: Compilação da equipe de auditoria (2020)7 

114. De forma breve, apresentou-se como o desenvolvimento de sistemas de 

informação e suas contínuas melhorias vem ganhando espaço, sobretudo também na área de 

gerenciamento da pavimentação nos municípios, o que só vem a contribuir para uma maior 

transparência e eficiência da gestão.  

3.3.3. Análise das evidências 

115. Em inspeção em campo, ainda na fase preliminar, foi verificado a existência de dois 

sistemas de informação: o Sistema de Informações Municipais (SIM) e o aplicativo mobile Mais 

Anápolis. O SIM apresenta funcionalidades para registro de demandas de zeladoria urbana, via 

Ouvidoria (156) e transmitidas a unidade de recuperação asfáltica, vinculada à Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos. Apresenta uma interface menos “amigável” e processamento lento. 

Da mesma forma, o aplicativo Mais Anápolis vem para ser mais uma opção de requisição de 

                                                             
7 Montagem a partir de imagens coletadas nos sites:   

<https://mundogeo.com/2017/10/19/gemap-solucao-na-nuvem-para-mapeamento-da-malha-asfaltica/>; 
<http://www.sindafep.org.br/?area=ver_noticia&id=60960>; 
<https://www.paranavaionline.com.br/noticias/local/paranavai_e_premiada_por_inovacao_com_aplicativo_de_asfal
to_gemap>. 
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serviços de zeladoria urbana disponibilizado pela Prefeitura, cujas demandas também são 

transmitidas a unidade de recuperação asfáltica, diretamente às equipes de campo. Os dois 

sistemas não são integrados. 

116. Em entrevista registrada pelo Extrato de Entrevista n°. 27 (fls. 378, vol. 1) 

questionou o fiscal de manutenção quais os dados que o órgão vem trabalhando no desempenho 

das atividades. Em resposta, somente reafirma existência do sistema SIM, utilizado pela 

Ouvidoria (156) para registros de tapa-buraco. E emenda que não o utiliza muito no seu dia a 

dia, pois trabalha de forma mais adiantada do que o próprio sistema.  Segundo ele, antes do 

conhecimento da ocorrência pelo órgão, na maioria dos casos, o buraco já foi fechado. 

Complementa que há também o aplicativo Mais Anápolis, porém não houve muita adesão por 

parte dos munícipes, por conta de fatores burocráticos como cadastro obrigatório de CPF, 

obrigatoriedade de foto e demora para finalizar o cadastro, podendo levar 3 dias. Buscando 

chamar a atenção sobre o potencial dos dados coletados do sistema SIM, especificamente do 

módulo da Ouvidoria, e do próprio órgão, foi apresentado as informações que a gerência poderia 

obter, reproduzidas em vários dashboards, exposto na figura 3. Entre elas a capacidade de inferir 

sobre a precariedade do pavimento em um determinado bairro, gerando um gatilho deflagrador 

da necessidade de verificar em campo esta situação. O fiscal enxerga a importância. 

117. Em outra entrevista, com o Diretor de Obras, registrada pelo Extrato de Entrevista 

n°. 26 (fls. 376-377, vol. 1), questionou se há algum projeto de desenvolvimento de um sistema 

para auxiliar as atividades da gerência de pavimentos. Em resposta, afirma que existe uma 

tentativa de aproveitar o sistema web de georreferenciamento implantado recentemente no 

município. Tem como escopo o cadastro multifinalitário, mas poderia ser aproveitado 

acrescentando um módulo para cadastramento dos ativos de infraestrutura. Também cita o 

aplicativo Mais Anápolis e o SIM, e afirma que este atua mais para registro das demandas. E não 

há um sistema que transforme esses dados em informações consolidadas para auxiliá-los na 

gestão. 

3.3.4. Causas 

118. A falta de percepção da Administração sobre a importância de implementar 

sistemas de informação na área de gerência de pavimentos e as necessidades de melhoria 

contínua que todos eles requerem, com objetivo de otimizar os seus processos de trabalho e 

aproveitamentos dos dados para geração de informação.   
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3.3.5. Efeitos e riscos 

119. A ausência ou a inoperância de um sistema de informação promove uma baixa 

produtividade dos trabalhos. Não há controle sobre os serviços prestados e menos ainda sobre 

os rumos das atividades e as tomadas de decisões. 

3.3.6. Conclusão 

120. O porte do município exige sistemas de informação mais sofisticados em termos 

tecnológicos e operantes para o gerenciamento da malha viária do município.  Os dois sistemas 

que apoiam o gerenciamento estão atuando somente para registro das chamadas de ocorrências 

de tapa-buraco. Não há aproveitamento dos dados registrados nos sistemas na geração de 

informações para monitoramento da efetividade dos serviços prestados e subsídios para tomada 

de decisões. Sequer ainda há uma integração entre eles. 

3.3.7. Propostas 

121. Recomendar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que:  

a. otimize os sistemas de zeladoria urbana (Ouvidoria 156) e o aplicativo Mais 

Anápolis, incluso os serviços de tapa-buraco, aproveitando os seus dados na 

geração de informações para monitoramento da efetividade dos serviços prestados 

(indicadores de desempenho) e subsídios para tomada de decisões pelos gestores; 

b. viabilize, se possível, o aproveitamento do cadastro multifinalitário com o sistema 

web georreferenciado em implantação no município, na criação de um módulo de 

Gerência de Pavimentos; 

c.  viabilize, se possível, um sistema de fiscalização dos serviços de manutenção e 

reabilitação (M&R), automatizando a geração de relatórios, acompanhado de 

registros fotográficos, e medições dos serviços. 

3.3.8. Benefícios esperados 

122.  Com a otimização dos sistemas promoverá melhorias nos processos de trabalho, 

mais dinamismo na execução das atividades e respostas mais ágeis nas consultas.  
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123. O aproveitamento dos dados registrados pelos sistemas como indicadores de 

desempenho, no que couber, permitindo monitorar a efetividade dos serviços prestados e 

subsidiar o gestor nas tomadas de decisões.  

124. A criação de um sistema para acompanhamento de fiscalização de obras de 

pavimentação trará mais agilidade na elaboração dos relatórios, padronização, o que se faz exigir 

certo nível de qualidade das informações, e transparência. 

4. Da Pavimentação dos loteamentos 

125. Este capítulo busca analisar se procedimentos de aprovação de loteamentos estão 

alinhados com as boas práticas de gestão de pavimentos.  

126. A área de loteamentos adentrou no planejamento e execução da auditoria, tendo 

em vista que projetos de expansão da malha viária realizados pelo município são em grande 

maioria pequenos trechos, continuidades ou extensões de loteamentos previamente aprovados 

e construídos. O que fez levantar a questão sobre a importância desses empreendimentos na 

expansão da malha viária do município.  

127. A relevância dos loteamentos se confirmou após uma pesquisa revelar que desde 

o ano 2000 foram inaugurados 43 (quarenta e três) loteamentos com uma área total de 965,88 

hectares, equivalente a cerca de 894 campos de futebol. Por este motivo optou-se por aprofundar 

a análise no processo de aprovação dos loteamentos, dando ênfase, tão somente, a parcela da 

pavimentação de suas vias, já que a manutenção delas passa a ser de responsabilidade do 

município após a aprovação e registro do loteamento. 

128. Desta forma, pretende-se verificar os mecanismos de controle interno que o 

município possui para garantir a qualidade dos projetos e da execução das obras de 

pavimentação nos loteamentos.  

129. Tendo em vista a grande quantidade de loteamentos aprovados a partir do ano 

2000, definiu-se uma amostra de 5 (cinco) loteamentos a serem analisados. Para tal, realizou-se 

pesquisa e análise documental, além de entrevistas com os gestores responsáveis. 

130. Dos cinco, três foram definidos utilizando como critério sua área em hectares e o 

número de solicitações realizadas pelo cidadão e pela gerência da SANEAGO, cadastradas via 

Ouvidoria do município, para que o município procedesse com o necessário remendo do 

pavimento. São os processos nº 2004013472 do loteamento Sumerville; nº 28618/2008 e nº 
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41933/2011 do loteamento Flor do Cerrado 1ª e 2ª etapa e nº 1387/2011 do loteamento 

Cerejeiras 1ª etapa, com decretos de aprovação datados respectivamente de 08/07/2011, 

16/03/2012, 09/02/2015 e 09/02/2015. 

131. Os dois restantes foram definidos a partir da necessidade de se verificar o atual 

procedimento de aprovação dos loteamentos, tendo em vista alteração nos procedimentos 

relatada pelo Diretor de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano. Os processos nº 

03736/2016 do Residencial Campos do Jordão e nº 048840/2014 do Residencial Vida Nova 

foram selecionados, e, se encontram, atualmente, em aprovação na Comissão de Avaliação de 

Parcelamento do Solo (CAPS). 

132. As seções seguintes apontam as situações encontradas na análise realizada.  

4.1. Ausência de diretrizes técnicas para a elaboração e aprovação dos projetos de 

pavimentação  

4.1.1. Situação encontrada 

133. Não há um material que informe aos empreendedores os seus encargos quanto à 

elaboração dos projetos de pavimentação e a forma de apresentação dos documentos técnicos 

(memória de cálculo, especificações técnicas, memoriais descritivos, relatórios, desenhos e 

outros) e aos analistas no auxílio à revisão dos projetos.  

4.1.2. Critérios 

134. O art. 42 da Lei Complementar nº 131 de 2006 que dispõe sobre o Parcelamento 

do solo em Anápolis informa que “o empreendedor protocolizará requerimento junto à Prefeitura 

Municipal solicitando da CAPS as diretrizes técnicas para desenvolvimento de seu projeto de 

loteamento”. 

135. Não obstante, no tocante a área de pavimentação do loteamento não se verificou 

a existência de diretrizes técnicas que instrua os empreendedores na elaboração de projetos de 

pavimentação. Esta prática pode ser verificada em outros municípios, conforme demonstra o 

texto abaixo. 

136. A LC nº 523/2011 que dispõe sobre o parcelamento do solo no município de 

Uberlândia, no seu art. 11 previu a existência de diretrizes técnicas para informar o 
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empreendedor de seus encargos na elaboração do projeto do loteamento. Apresenta-se abaixo 

trecho da referida Lei complementar que aborda a temática em questão: 

Art. 11 Para elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá requerer à 
Administração Pública Municipal que defina as diretrizes, apresentando para este fim 

os documentos relacionados no Manual de Orientação de Análise e Aprovação de 
Loteamento no Município de Uberlândia. 

[...] 

3º As diretrizes serão elaboradas pelos órgãos municipais a que se refere o § 4º deste 

artigo, cabendo ao órgão municipal de planejamento urbano, além de elaborar as diretrizes 
na sua área de competência, compilar todas as demais em um único documento final, 
denominado Diretrizes de Loteamento. 

§ 4º As diretrizes de que trata o § 3º deste artigo são de caráter obrigatório e serão 

fornecidas pelos órgãos municipais responsáveis pelas seguintes áreas de atuação: 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 695/2019)  

I - energia elétrica e iluminação pública;  

II - meio ambiente; 

III - obras; 

IV - planejamento urbano; 

V - saneamento básico e abastecimento de água potável; 

VI - serviços urbanos;  

VII - trânsito e transportes.  

(grifo SFOSEng) 

137. Constata-se que as diretrizes são obrigatórias e fornecidas por área de atuação. 

Verificou-se no site8 da Secretaria de Obras do município de Uberlândia a existência de diretrizes 

técnicas para a área de pavimentação e drenagem.  

138. De forma ilustrativa, expõe-se no quadro 2 abaixo recorte das diretrizes técnicas 

existentes para a área de pavimentação do município de Uberlândia. Constatou-se diretrizes 

quanto ao conteúdo do projeto de pavimentação e ao projeto de dimensionamento do pavimento: 

Quadro 2. Recorte de algumas diretrizes existentes para aprovação de projetos de 
pavimentação no município de Uberlândia-MG 

Item Diretrizes quanto ao conteúdo do projeto de pavimentação 

I Projeto geométrico das vias, conforme projeto urbanístico aprovado; 

II Projeto altimétrico de greides das vias, com declividade mínima de 0,5%; 

III Dimensionamento e detalhe do meio-fio e sarjeta ou sarjetões em entroncamento de vias; 

IV Ensaios geotécnicos; 

V 
Dimensionamento do pavimento com a seção transversal das vias (projeto 
urbanístico), mostrando as espessuras das camadas dos pavimentos; 

Item Diretrizes quanto ao projeto de dimensionamento do pavimento 

                                                             
8 Disponível em: <www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/obras/loteamentos/>. Acesso em: 16 nov. 2020. 
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VII 
A capa asfáltica deverá ser em Concreto Usinado a Quente (CBUQ), de acordo com o projeto de cálculo 
e dimensionamento do pavimento; 

VII 

Espessura mínima da BASE (CBR ≥ 60) com N ≤ 5.10^6 
Via Local - 12,00cm 
Via Coletora - 15,00cm 
Via Marginal - 15,00cm 

VIII 

Espessura mínima da BASE (CBR ≥ 80) com N ˃ 5.10^6 
Via Arterial - 20,00cm 
Via Estrutural - 25,00cm 

IX 

Espessura mínima da CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) 
Via Local - 3,00cm 
Via Coletora - 3,00cm 
Via Marginal - 3,00cm 
Via Arterial - 3,50cm 
Via Estrutural - 4,00cm 

X 
A área máxima para coleta de cada amostra para ensaio do solo será de 12.000,00 m², dentro do limite 
da faixa de domínio das vias. As amostras deverão ser ensaiadas obedecendo-se as Normas Brasileiras 
da ABNT, DNIT e DER/MG em vigência; 

XI 

Em qualquer hipótese, na fase de análise e aprovação do projeto de pavimentação, a Secretaria de Obras 
se reserva no direito de recusar valores divergentes aos resultados obtidos no ensaio das suas amostras 
colhidas no campo, na área da faixa de domínio das vias, prevalecendo no caso  os valores indicados pela 
Secretaria Municipal de Obras (após a devida comparação e comprovação); 

XII A declividade transversal (abaulamento) mínimo das pistas de rolamento deve ser de 3,0%; 

Fonte: Site do município de Uberlândia. 

139. Outro município que possui diretrizes para os projetos de pavimentação é 

Adamantina-SP. A Lei nº 3.846/18 do município apresenta diversas diretrizes e requisitos aos 

loteadores. De forma exemplificativa, apresenta-se abaixo alguns trechos da citada Lei, no 

tocante as algumas exigências para a área de pavimentação: 

Artigo 2º - Todo projeto de loteamento deverá [...]. 

§ 2º - Além das disposições previstas no caput deste artigo, serão exigidos: 

I - Apresentação do levantamento planialtimétrico metro/metro, até o talvegue do curso 
d´água ou espigão próximo; 

II – Apresentação de sondagem prévia da área total do loteamento. 

[...] 

Artigo 5º - Além dos requisitos exigidos por Lei e pelas diretrizes urbanísticas, os 

interessados, por ocasião dos pedidos de licença para loteamentos, arruamentos ou 
conjuntos habitacionais, deverão apresentar para aprovação, indispensavelmente, mais 
os seguintes elementos:  

I - Projetos de guias, sarjetas, sarjetões e pavimentação, baseados nas seguintes normas 

e especificações, com respectivo memorial descritivo:  

a) Guias e sarjetas executadas em solo devidamente compactado, com concreto usinado 

de resistência estrutural mínima FCK 25, de forma contínua, com rebaixamento de guias 
em todas as esquinas, em observâncias às normas de acessibilidade, e sarjetas com 
largura de 30 cm. 

b) Sarjetões em concreto usinado, de resistência estrutural mínima FCK 25, a serem 

executados nas cotas mais baixas das vias públicas e nos encontros dos leitos viários, de 
modo a coletar e conduzir as águas superficiais até os elementos de drenagem, além de 
conectar sarjetas ou encaminhar efluentes para o sistema de águas pluviais, devendo ser 
executados de forma contínua, em forma “V”, com seção retangular central (canaleta), 
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dispensada sua execução nos locais cujo escoamento das águas for suficiente devido aos 
pontos de drenagem existentes, de modo a não permitir sua fluição pelo pavimento 
asfáltico.  

c) Em loteamentos residenciais ou mistos, a pavimentação asfáltica deverá ser executada 

com as seguintes exigências:  

1 - Serviços de terraplanagem no preparo da caixa: Quando for executado o corte, o 
mesmo deverá atingir a profundidade necessária para a retirada de todo material orgânico, 
com a coleta e transporte para bota-fora em local adequado.  

2 - Melhoria do subleito: A melhoria do subleito será por compactação, na profundidade 
de 20,00 cm e no mínimo 100% do PN, na largura do leito carroçável mais 75,00 cm de 
cada lado, para posterior execução das guias e sarjetas, de acordo com Manual de 
Normas do DER-SP, seção 3.01.  

3 - Base: Base de Solo-brita, de acordo com o traçado previamente exigido pelo município, 
em observância ao solo do local do loteamento, devendo observar traçado mínimo de 
(50/50), sendo 50% de brita e 50% de solo em peso seco, na espessura acabada de 15,00 
cm, compactada e no mínimo 95%, utilizando uma compactação de brita 02, brita 02 e 
pedrisco. 

4 - Imprimadura impermeabilizante: Será executada com CM-30, à razão de 1,2 l/m2, de 
acordo com o Manual de Normas Técnicas do DER-SP, Seção 3.11.  

5 – Capa asfáltica de material “CBUQ” com no mínimo 3,0 cm de espessura depois de 
compactada. 

140. Verifica-se que ambos os municípios tiveram a preocupação de deixar objetivo e 

transparente os requisitos mínimos para elaboração de projetos e para execução de obras, 

certamente justificados pela experiência acumulada. Espera-se que o município de Anápolis 

reconheça a prática apresentada, em especial acerca da pavimentação, como medidas a serem 

implantadas em favor da melhoria da gestão do pavimento. 

4.1.3. Análise das evidências 

141. Buscou-se verificar se há diretrizes técnicas, orientando os empreendedores 

quanto à elaboração dos projetos de pavimentação e a forma de apresentação dos documentos 

técnicos e o analista na revisão dos projetos. 

142. O instrumento legal que o município de Anápolis dispõe para regular o 

parcelamento do solo é a Lei Complementar nº 131 de 2006. Este instrumento estabelece os 

requisitos a serem atendidos pelos empreendedores durante a aprovação dos loteamentos.  

143. A aprovação é dividida em 4 (quatro) fases apresentadas em ordem cronológica: 

consulta prévia, plano urbanístico preliminar, plano urbanístico definitivo, o aceite das obras e a 

aprovação dos loteamentos propriamente dita. 

144. As três fases iniciais referem-se à aprovação dos projetos de loteamentos, sendo 

que as duas primeiras visam atender a requisitos urbanísticos estabelecidos na Lei. É somente 
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na terceira fase, plano urbanístico definitivo, que são apresentados os projetos de infraestrutura 

do loteamento.  

145. É na subseção III que a LC nº 131/2006 trata especificamente do plano urbanístico 

definitivo. Neste ponto fica claro o descuido da Lei no trato para com projetos de pavimentação. 

O art. 56 que estabelece quais são os projetos complementares de infraestrutura que devem ser 

apresentados pelos empreendedores sequer cita o projeto de pavimentação.  

146. Somente em seu art. 36, inciso I, a LC nº 131/2006 aborda acertadamente sua 

única exigência para área de pavimentação, qual seja que todas as vias de circulação sejam 

pavimentadas com Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ).  

147. Constata-se, assim, na LC nº 131/2006, grande lacuna normativa em relação a 

mecanismos de controle para projetos e procedimentos de fiscalização em pavimentação. 

Ressalta-se que a citada Lei é o único instrumento legal que traz exigências para os 

empreendedores a fim de garantir a qualidade das obras de infraestrutura dos loteamentos. 

148. Por meio de entrevista, vide extrato de entrevista n°. 28 (fls. 379-380, vol. 1), 

questionou-se o Diretor de Habitação, membro da CAPS, sobre a existência de algum manual 

ou instrução de projeto que auxilie os empreendedores na elaboração dos projetos de 

pavimentação. Informou que não há este material. 

149. Constatou-se em campo que a aprovação dos projetos de pavimentação e 

drenagem não é realizada pela CAPS, apesar desta ser a responsável pela aprovação dos 

loteamentos urbanos. A CAPS envia os projetos para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos que realiza a aprovação dos projetos de pavimentação e drenagem.  

150. Deste modo a equipe questionou o Diretor de Obras Públicas, da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, vide extrato de entrevista n°. 29 (fl. 381, vol. 1), a 

respeito da existência de alguma diretriz com requisitos mínimos a serem atendidos pelos 

empreendedores durante o procedimento de aprovação dos projetos de pavimentação. Em 

resposta afirmou que não há materiais elaborados pela Prefeitura, e que após receberem o 

projeto, utilizam as especificações técnicas do DNIT para verificação dos projetos. 

151. Deste modo, resta claro que não há para a área de pavimentação, instruções, 

diretrizes, manuais próprios, ou mesmo Leis que informem os empreendedores de seus 

encargos quanto ao atendimento de requisitos mínimos para a elaboração de projetos.   

4.1.4. Causas 
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152. Os mecanismos de controle interno da atividade de aprovação de projetos são 

deficientes. Há negligência por parte da administração em não exigir requisitos essenciais para 

aprovação de projetos de pavimentação. 

4.1.5. Efeitos e riscos 

153. A ausência de diretriz que estabeleça requisitos mínimos a serem cumpridos pelos 

empreendedores dificulta o procedimento de análise dos projetos pelo engenheiro responsável 

da Prefeitura, podendo, eventualmente, algum ponto passar despercebido.  

154. Foi possível verificar deficiências graves nos projetos avaliados, conforme aponta 

o item 4.2.3 deste relatório, tais quais: a ausência de estudos geotécnicos, a adoção incorreta 

parâmetros básicos de projeto, como o CBR do Subleito e o número N; o não atendimento a 

especificações técnicas mínimas das camadas do pavimento e a não apresentação do projeto 

de mistura asfáltica, este ao início da etapa de pavimentação. 

155. Outro efeito constatado é a falta de padronização dos projetos de pavimentação. 

Verificou-se situações como a não apresentação de dimensionamento em apenas dois dos cinco 

loteamentos analisados; a não apresentação de ensaios em todos os loteamentos; a adoção de 

instrução de projeto para estimativa do tráfego em apenas 01 (um) dos loteamentos. 

156. Constata-se que algumas destas deficiências poderiam ser sanadas apenas 

exigindo dos empreendedores o atendimento a requisitos mínimos para a área de pavimentação.  

Ressalta-se que um projeto sem obedecer a requisitos mínimos, incorre no risco de deterioração 

precoce, ocasionando a má execução das obras.  

157. Aponta-se como exemplo o caso do loteamento Sumerville. Em decorrência de não 

haver requisito mínimo quanto ao tipo de revestimento a ser utilizado e sua espessura, utilizou-

se TSD ao invés de CAUQ, e, constatou-se que logo após sua construção o pavimento já 

apresentada alta degradação, conforme ilustra as imagens apresentadas na figura 15, retiradas 

do google maps, em maio de 2012, menos de 1 (um) ano da emissão do decreto de aprovação 

do loteamento, datado de 08 de julho de 2011. As fotos da atual situação dos loteamentos, 

inclusive o Sumerville, encontram-se no apêndice F.  
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Figura 15. Situação do pavimento do loteamento Sumerville em maio de 2012 

  

 Loteamento Summerville, Avenida Sumerville, 

imagem retirada do google maps, de maio de 2012 

 Loteamento Summerville, Avenida Sumerville, 

imagem retirada do google maps, de maio de 2012 

  

 Loteamento Summerville, Rua Ibirapuera, imagem 

retirada do google maps, de maio de 2012 

 Loteamento Summerville, Rua Ibirapuera, imagem 

retirada do google maps, de maio de 2012 

Fonte: Google maps. 

4.1.6. Conclusão 
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158. A ausência de diretrizes técnicas informando os encargos do loteador afeta a 

qualidade dos projetos de pavimentação e dificulta o procedimento de análise pelo engenheiro 

analista responsável. 

4.1.7. Propostas 

159. Em função do exposto, recomenda-se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Habitação e Planejamento Urbano que: 

a. elabore diretriz técnica que estabeleça todos elementos a constar nos projetos de 

pavimentação, definindo de forma clara os encargos do empreendedor quanto: ao 

conteúdo do projeto (peças técnicas que deverão ser apresentadas) e aos 

requisitos de dimensionamento do projeto, não deixando de exigir a apresentação 

de estudos geotécnicos, estudos de tráfego (referenciados em instrução de projeto) 

e o projeto da mistura asfáltica que utiliza. 

4.1.8. Benefícios esperados 

160.  Espera-se com a implementação da recomendação proposta que os projetos de 

pavimentação possibilitem maior garantia de melhor desempenho; uma maior transparência no 

processo de aprovação dos projetos, tanto para o empreendedor quanto para o analista revisor 

e que novos servidores se integrem rapidamente às rotinas de avaliação, promovendo 

aprimoramentos constantes. 

4.2. Projetos de pavimentação deficientes - não há completude necessária 

4.2.1. Situação encontrada 

161. Os projetos de pavimentação dos loteamentos analisados não apresentam 

completude necessária. Apresentam deficiência em relação a estudos geotécnicos e estudos de 

tráfego, o que dificulta o correto do dimensionamento da estrutura do pavimento. Verificou-se, 

ainda, a ausência do projeto da mistura asfáltica a ser utilizada em todos os loteamentos 

analisados.  

4.2.2. Critérios 

162. A realização de estudos geotécnicos constitui etapa fundamental da elaboração do 

projeto de pavimentação. É a partir das sondagens que é possível fazer o reconhecimento táctil-
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visual dos solos, a coleta de amostras dos solos do subleito, o traçado do perfil geotécnico do 

subleito, a anotação da cota do nível d’água, dentre outros parâmetros básicos para elaboração 

de projeto. 

163. A IP-DE-P00-001-Projeto de Pavimentação do Departamento de Estradas de 

Rodagem de São Paulo (DER-SP) recomenda que o espaçamento máximo entre dois furos 

consecutivos de sondagens seja de 200 m, com os furos locados e amarrados no sistema de 

estaqueamento do projeto geométrico. Recomenda ainda que a profundidade das amostras em 

relação ao greide acabado de terraplenagem seja de 1,5 m ou mais no caso de ocorrência de 

solos inadequados sujeitos a remoção.  

164. A referida IP aponta que os ensaios geotécnicos devem ser realizados de forma a 

avaliar os materiais entre 0,0 m e 1,5 m abaixo da cota do greide final de terraplenagem, por 

meio da coleta de amostras de solos.  

165. De forma análoga, o Manual de Implantação Básica de Rodovia do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), recomenda para os perfis longitudinais que 

acompanham o terreno natural (greide colado) o espaçamento máximo de 200 m entre os furos 

de sondagem. E que a profundidade das sondagens deve atingir 1,0 m abaixo do greide de 

terraplenagem do projeto geométrico. 

166. Já a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) na IP-01/2004 - Instrução 

Geotécnica estabelece espaçamento máximo entre furos de 75 m no sentido longitudinal e 

profundidade das sondagens de 1,50 m ou mais. 

167. Apesar das diferenças encontradas, constata-se que em todas as instruções 

citadas há a necessidade de realização de sondagens com espaçamento e profundidade 

delimitados.   

168. No tocante aos ensaios a serem realizados, a recomendação do Manual de 

Implantação Básica de Rodovia do DNIT são: ensaios de caracterização do solo, além do ensaio 

de compactação e Índice de Suporte Califórnia (CBR). Com algumas particularidades, verificam-

se as mesmas exigências nas instruções do DER-SP e da PMSP. 

169. Após a realização dos ensaios, seus resultados devem ser apresentados em 

quadro-resumo. A IP-01/2004 - Instrução Geotécnica da PMSP recomenda apresentação do 

perfil geológico-geotécnico do subsolo com indicação da distância, numeração e profundidade 

em relação ao greide dos furos de sondagem. 
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170. A referida IP recomenda ainda, para fins de dimensionamento, que os dados 

geotécnicos sejam tratados estatisticamente por universo de solo, agrupados em diferentes 

faixas de CBR. 

171. De forma análoga, o Manual de Implantação Básica de Rodovia do DNIT informa 

da necessidade de apresentação do perfil do subsolo que deve conter as seguintes informações: 

perfil natural do terreno, greide de projeto da terraplenagem e cota do lençol freático.  

172. Conclui-se assim que deve existir um cuidado na apresentação e análise dos 

estudos geotécnicos do subleito, fornecendo informações para que o projetista de pavimentação 

realize o correto dimensionamento do pavimento. 

173. Em relação ao estudo dos materiais de jazida, Batista (1976) informa da 

necessidade realização de sondagens, em uma rede de furos que deva formar um reticulado. 

Informa que devem ser retiradas no mínimo 9 (nove) amostras para uma análise estatística. 

Recomenda a realização de ensaios de caracterização, equivalente de areia e CBR.  

174. Pessoa Júnior (2014) informa que o controle tecnológico dos materiais de jazida 

deve atender as especificações dos serviços nos quais os insumos serão utilizados. Aponta que 

os ensaios devem ser feitos na quantidade mínima que atenda aos requisitos das normas.  

175. Outro ponto de extrema relevância na elaboração de um projeto de pavimentação 

são os estudos de tráfego. É partir destes estudos que se faz a determinação do número N, 

número de passagens do eixo padrão de 8,2 tf, parâmetro de cálculo fundamental na 

determinação da estrutura do pavimento.  

176. Em função da dificuldade de se estimar o volume de veículos e a classificação da 

frota que trafegará pelas ruas do loteamento a ser construído, recomenda-se a utilização de 

instruções de projeto que estimem o número N em função da classe das vias (via local, coletora, 

estrutural, faixa de ônibus). A instrução de projeto IP-02/2004 da PMSP apresenta esta 

abordagem, separando as vias de acordo com sua classe e tráfego previsto, estabelecendo 

diferentes números N para cada classe. 

177. Além do dimensionamento e o detalhamento em projeto, deve-se ter em mãos o 

projeto da mistura asfáltica que será utilizada. Pessoa Júnior (2014) informa que o CAUQ como 

qualquer outro concreto deve ter seu traço estudado em laboratório. É a partir do projeto que 

define-se parâmetros importantes que garantirão a qualidade do concreto aplicado, tais quais: o 

cimento asfáltico a ser utilizado; a origem dos agregados e atendimento as especificações 
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técnicas; o teor ótimo de ligante asfáltico aplicado; a massa específica aparente da mistura; a 

faixa de temperatura de compactação.  

178. Bernucci et al. (2008) apresenta roteiro para execução da dosagem Marshall para 

misturas asfálticas densas. Quando da elaboração do projeto da mistura asfáltica, deve-se seguir 

o roteiro de dosagem, atendendo ainda os requisitos exigidos pela especificação DNIT-ES 

031/2004. 

4.2.3. Análise das evidências 

179. Buscou-se na análise verificar se os projetos de pavimentação apresentados para 

aprovação dos planos urbanísticos atendem os requisitos mínimos de qualidade de forma a 

garantir a durabilidade dos pavimentos. 

180. Apesar da ausência de previsão na LC nº 131/2006 exigindo a apresentação dos 

projetos de pavimentação, constatou-se que em quatro dos cinco loteamentos analisados houve 

a apresentação de projetos.  

181. Realizou-se análise do conteúdo dos projetos de pavimentação dos loteamentos 

Sumerville, Flor do Cerrado 1ª e 2ª etapa, Cerejeiras 1ª etapa, Residencial Campos do Jordão e 

Residencial Vida Nova. 

182. Constatou-se que os estudos geotécnicos dos projetos analisados apresentam 

grande deficiência, fator que impossibilita o correto dimensionamento do pavimento. O quadro 3 

verifica pontos fundamentais que os estudos geotécnicos deveriam abarcar, verificando sua 

presença nos loteamentos estudados: 

Quadro 3. Análise dos estudos geotécnicos nos projetos de pavimentação dos loteamentos 

Camada Estudo mínimo 
Summerville 

(1) 
Cerejeiras 

(2) 

Flor do 
Cerrado 

(3) 

Campos 
do Jordão 

(4) 

Res. Vida Nova 
(5) 

Estudo do 
subleito 

Planejamento das sondagens  

Plano de realização das 
sondagens (distância, 
profundidades, pesquisa de 
NA, etc) 

Não há Não há Não há Não há Não há 

Localização dos furos Não há Não há Não há há Não há 

Registro fotográfico dos furos e 
do material retirado 

Não há Não há Não há Não há Não há 

Ensaios geotécnicos do material 

Ensaios de caracterização há Não há há há há 

Ensaio de compactação  há Não há há há há 

Ensaio de CBR há  Não há há  há  há  

Apresentação dos ensaios e análise 
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Tabela resumo dos ensaios Não há Não há Não há Não há Não há 

Perfis longitudinal e transversal 
dos solos do subleito 

Não há Não há Não há Não há Não há 

Análise estatística do CBR Não há Não há Não há Não há Não há 

Estudo das 
jazidas 

Definição e estudo das jazidas 

Localização das jazidas 
utilizadas 

Não há Não há Não há Não há Não há 

Volume utilizável  Não há Não há Não há Não há Não há 

Verificação se o material ou 
mistura atende as 
especificações da camada 

Não há Não há Não há Não há Não há 

Ensaios geotécnicos do material 

Ensaios de caracterização há Não há há Não há Não há 

Equivalente de areia Não há Não há Não há Não há Não há 

Ensaio de compactação  há Não há há Não há Não há 

Ensaio de CBR há Não há há Não há Não há 

Fonte: Baseado nos projetos de pavimentação e ensaios tecnológicos dos loteamentos analisados. 

183. Quanto ao estudo do subleito, verifica-se que: 

a. Nenhum dos loteamentos analisados apresentou plano de realização das 

sondagens, contendo informações como distância entre furos, profundidade e 

pesquisa de nível d’água; 

b. Os ensaios não apresentam confiabilidade. Não há registros fotográficos dos furos 

realizados e do material coletado. Com exceção do residencial Campos do Jordão, 

não houve a apresentação das coordenadas dos furos; 

c. Apesar de quatro dos cinco loteamentos apresentarem ensaios geotécnicos, 

verifica-se que a amostragem é insuficiente para caracterizar o solo em estudo. 

Recomenda-se a retirada de amostras distanciadas entre si de no máximo 200 m, 

o que resultaria em uma amostragem muito maior que a apresentada; 

d. Há grande deficiência na apresentação dos ensaios. Com a amostragem utilizada 

não é possível apresentar os perfis do solo e realizar análise estatística do CBR. 

184. Quanto ao estudo das jazidas, verifica-se que: 

e. Em nenhum loteamento analisado houve o apontamento das jazidas utilizadas, 

contendo informações como localização, volume disponível, destino do material; 

f. Somente os loteamentos Summerville e Flor do Cerrado apresentaram ensaios 

geotécnicos para a camada de base, porém em amostragem insuficiente e não 

representativa. Ademais, verificou-se que os ensaios apresentados são 

exatamente iguais para os dois loteamentos, fato improvável de ocorrer, conforme 
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demonstra o PT nº 01/2020, apêndice G, colocando em xeque a confiabilidade dos 

ensaios. 

185. Apesar de não haver confiabilidade nos ensaios apresentados, buscou-se, no 

quadro 4 abaixo, verificar o atendimento as especificações mínimas nas camadas do pavimento. 

Utilizou-se como referência na análise as especificações de serviço DNIT 139-2010 – ES e DNIT 

141-2010 – ES. Nos loteamentos que não apresentaram ensaios não se realizou análise (símbolo 

-). 

Quadro 4. Verificação ao atendimento de especificações mínimas nos projetos 

Camada Estudo mínimo 
Summerville 

(1) 
Cerejeiras 

(2) 

Flor do 
Cerrado 

(3) 

Campos do 
Jordão (4) 

Res. Vida 
Nova (5) 

Subleito 

Especificação mínima do subleito 

CBR mínimo de 6% Não ok - S/ repres S/ repres S/ repres 

Expansão máxima 2% Ok - S/ repres S/ repres S/ repres 

Base  

Especificação mínima da base 

CBR mínimo de 60% Não ok - Não ok - - 

Expansão máxima de 0,5% S/ repres - S/ repres - - 

% que passa na peneria nº 
200 deve ser inferior a 2/3 
da que passa na nº 40 

Não ok - Não ok - - 

LL da fração que passa na 
peneira nº 40 ≤ 25% 

Não ok - Não ok - - 

IP da fração que passa na 
peneira nº 40 ≤ 6% 

Não ok - Não ok - - 

Desgate ≤ 55% para o 
material retido na peneira 
nº 10  

Não ok - Não ok - - 

Fonte: Baseado nos ensaios tecnológicos dos loteamentos analisados e especificações de serviço DNIT 139-2010 
- ES e DNIT 141-2010 - ES. 

186. Verifica-se que a grande maioria das especificações mínimas não foram analisadas 

por ausência de apresentação dos ensaios. Do restante a maioria não atendeu as especificações 

mínimas. As células que apresentaram o texto “S/ repres” atenderam a especificação mínima, 

porém ou por apresentarem amostragem insuficiente ou por não apresentarem confiabilidade, 

conclui-se que não atendem as especificações mínimas.  

187. Desta forma, resta clara a debilidade dos projetos de pavimentação quanto aos 

estudos geotécnicos. Esta deficiência dificulta, ainda, o acompanhamento do controle 

tecnológico da execução da obra, em função da carência de informações que subsidie o fiscal 

quanto ao que deva ser executado em campo. 
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188. Outra deficiência constatada deu-se quanto ao cálculo da estrutura do pavimento. 

Os loteamentos Sumerville e Flor do Cerrado sequer apresentaram memória de cálculo que 

justificasse a estrutura definida. O Loteamento Cerejeiras apresentou dimensionamento, porém 

verificou-se que ele se encontrava incorreto. Os loteamentos Campos do Jordão e Residencial 

Vida Nova apresentaram correto dimensionamento. 

189. Verifica-se, porém, que mesmo nos loteamentos Campos do Jordão e Residencial 

Vida Nova que apresentaram correto dimensionamento do pavimento, há debilidade em um dos 

principais parâmetros de projeto, o Índice de Suporte California (CBR) para o subleito, visto que 

são estimados e não calculados em campo. O que ressalta novamente a importância de se 

realizar estudos geotécnicos. 

190. Constata-se, ainda, deficiência em relação aos estudos de tráfego que subsidiam 

o dimensionamento do pavimento, fundamentais na determinação do número de passagens do 

eixo padrão de 8,2 tf (N), importante parâmetro de projeto. Ressalta-se que sem este parâmetro 

não há como dimensionar a estrutura do pavimento. 

191. Nos loteamentos analisados que apresentaram memória de cálculo, verificou-se 

que o número N ou é estimado ou adotado de forma incorreta. Apenas o projeto do Residencial 

Campos do Jordão adotou de forma correta a IT-02/16 da GOINFRA. 

192. Reconhece-se a dificuldade de realizar a estimativa do tráfego no novo loteamento. 

Desta forma, recomenda-se a adoção de instrução de projeto, a exemplo da “IP – 02/2004 

CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS” da Prefeitura Municipal de São Paulo, que defina um número N 

característico de acordo com a classificação das vias.  

193. Por fim, verificou-se que em nenhum dos loteamentos analisados houve a 

apresentação de projeto da mistura asfáltica utilizada. É a partir deste estudo que se busca 

garantir que o traço seja o melhor possível para os insumos que compõem a mistura, de forma 

a garantir maior durabilidade e qualidade a obra executada. É a partir deste estudo que são 

definidos diversos parâmetros que devem ser verificados durante a fiscalização da obra, dentre 

os quais, o teor ótimo de ligante e a massa específica aparente. 

4.2.4. Causas 

194. A deficiência nos mecanismos de controle interno da atividade de aprovação de 

projetos, quais sejam instruções de projeto, diretrizes, normativos, dentre outros materiais que 

instruam os empreendedores na elaboração dos projetos de pavimentação e o analista 
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responsável na revisão, é uma das causas das deficiências encontradas nos projetos de 

pavimentação.  

195. A negligência da administração em exigir requisitos essenciais para a elaboração 

do projeto também contribui para que esta situação ocorra.  

4.2.5. Efeitos e riscos 

196. A ausência de estudos geotécnicos pode implicar em problemas durante a 

execução da obra, tais quais: 

i. Subleito e camadas do pavimento que não atendem as especificações técnicas; 

ii. Presença de solos moles;  

iii. Presença de nível d'agua próximo ao greide de projeto; 

iv. Carência de informações que subsidie o fiscal no acompanhamento da obra; 

v. Erro no dimensionamento do pavimento, devido a imprevisibilidade do CBR do 

subleito; 

197. A incorreta previsão do tráfego incorre em erro no dimensionamento do pavimento, 

pela imprecisão na obtenção do número N. 

198. Deste modo, a deficiência nos estudos geotécnicos e de tráfego, compromete a 

qualidade do pavimento executado, levando as vias a obterem desempenho menor do que o 

previsto, ocasionando o surgimento precoce de defeitos. 

199. Por fim, aponta-se que a não apresentação do projeto da mistura asfáltica dificulta 

a fiscalização do CAUQ, pela ausência de um instrumento que forneça parâmetros ao fiscal, 

possibilitando o controle de qualidade do concreto a ser utilizado. 

4.2.6. Conclusão 

200. Os projetos de pavimentação avaliados não possuem todos os parâmetros e peças 

técnicas necessárias de forma a respaldar a boa e regular execução das obras. Existem muitas 

lacunas nos projetos que podem ocasionar imprevistos ou mesmo a má execução das obras.   

201. Ademais, a ausência de um projeto completo e detalhado dá margem para que a 

construtora execute as obras da forma que lhe convém. 
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4.2.7. Propostas 

202. Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e 

Planejamento Urbano que: 

a. passe a utilizar as diretrizes técnicas na avaliação dos projetos de pavimentação, 

conforme dispõe recomendação constante no item 4.1.7, não deixando de avaliar: 

os estudos geotécnicos, para suporte do subleito e dos materiais de jazida, 

vinculados as especificações técnicas das camadas do pavimento; a adoção do 

número N de projeto a partir de instruções de projeto, tal qual a IP-02/2004 da 

PMSP, para o cálculo da estrutura do pavimento e a apresentação do projeto da 

mistura asfáltica que será utilizado. 

4.2.8. Benefícios esperados 

203. Espera-se o aumento do desempenho dos pavimentos construídos em decorrência 

da melhoria nos projetos de pavimentação. 

4.3. Baixa atuação da fiscalização durante a execução e no recebimento das obras de 

loteamento 

4.3.1. Situação encontrada 

204. Constatou-se que as obras dos loteamentos, inclusive as de pavimentação, não 

são acompanhadas pela CAPS e pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. A 

Secretaria de obras realiza vistoria ao final da construção, porém sua análise para recebimento 

da obra não apresenta a completude necessária. Não há garantia da qualidade das obras 

entregues. 

4.3.2. Critérios 

205. A subseção V, da LC nº 131/2006 estabelece os ditames legais referentes ao 

procedimento de fiscalização e aceite das obras de loteamentos. Apresenta-se abaixo alguns 

pontos da referida subseção com o intuito de melhor situar o leitor acerca das responsabilidades 

da CAPS e do empreendedor no tocante a construção do loteamento. 

Subseção V - Da Fiscalização das Obras de Infra-Estrutura e do seu Aceite 
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Art. 63. A fiscalização das obras de infra-estrutura ficará inteiramente sob a 
responsabilidade da CAPS, a qual, mediante vistoria in loco, emitirá mensalmente 
Laudos Técnicos que farão parte do processo respectivo do loteamento. 

§ 1º. À CAPS cabe o direito de recusar qualquer obra executada ou em andamento 
e exigir as necessárias alterações e adequações, sempre que a execução não estiver 
de acordo com os projetos aprovados. 

§ 2º. Ao constatar qualquer irregularidade na execução dos serviços de infraestrutura, em 
relação aos projetos aprovados, caberá à CAPS constá-la num Laudo Técnico e proceder 
ao imediato embargo dos mesmos, devendo o Embargo ser publicado nos meios oficiais 
de publicação municipal. 

[...] 

Art. 64. Ao empreendedor será concedido o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para a 
correção das obras irregularmente executadas. 

[...] 

Art. 65. Uma vez concluídas as obras de infra-estrutura caberá ao empreendedor, através 
de requerimento em que solicita, também, a liberação do Decreto de Aprovação, 
comunicar o fato à CAPS, a fim de que ela, mediante vistoria in-loco, as vistorie e, em caso 
positivo, elabore o Laudo de Conclusão das mesmas, o qual será apensado aos autos do 
processo. 

Parágrafo único. O aceite das obras de infra-estrutura fica condicionado à obediência 
aos projetos aprovados e constantes do processo de parcelamento e deverá ser 
objeto de Laudo Técnico Conclusivo detalhado elaborado, após vistoria in-loco, por 

técnicos da CAPS. 

Art. 66. A Administração Pública, através da CAPS, terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para aceitar, recusar ou propor alterações das obras implementadas no loteamento. 

Parágrafo único. O prazo previsto no caput será contado a partir do recebimento da 
comunicação de conclusão das obras e o conseqüente pedido de aprovação do 
loteamento pela CAPS. 

206. No caput do art. 63 da LC nº 131/2006 verifica-se a responsabilidade da CAPS na 

fiscalização das obras. Deverá emitir laudos técnicos mensais acompanhando a execução das 

obras. 

207. Constata-se, portanto, a preocupação do legislador em garantir a boa execução 

das obras, estabelecendo além da frequência mensal para as vistorias, o direito da CAPS recusar 

qualquer obra executada ou em andamento que esteja em desacordo com os projetos 

aprovados. Estabelece, ainda, que havendo irregularidades a CAPS deve registrá-las em laudo 

técnico e proceder com o imediato embargo.  

208. Para que o trabalho de fiscalização seja otimizado e o mais completo possível, 

evitando a ocorrência de omissão na verificação de pontos importantes da obra, recomenda-se 

a adoção de diretriz técnica que liste todos os elementos a serem verificados na execução e, 

ainda, no recebimento das obras de pavimentação dos loteamentos, de forma a auxiliar o fiscal 

e definir os encargos do empreendedor. 
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209. O município de Uberlândia-MG é uma referência na utilização de diretrizes técnicas, 

como citado no item 4.1.2 deste relatório. Além de apresentar diversas exigências para 

aprovação do projeto de pavimentação, possui ainda diretrizes quanto a execução das obras. 

Segue abaixo quadro 5 com recortes das diretrizes encontradas no site no município no tocante 

a execução das obras de pavimentação: 

Quadro 5. Recorte das diretrizes técnicas para a execução das obras de pavimentação dos 
loteamentos no município de Uberlândia-MG 

Item Diretrizes quanto a execução das obras 

I 

Para o perfeito escoamento do deflúvio pluvial, será de extrema importância o controle geométrico das 
vias quanto: 
• A declividade transversal (abaulamento); 
• A calha de concordância de greide no cruzamento das vias; 

II 

Os ensaios de controle tecnológico da execução das diversas camadas de solo constituintes do 
pavimento (reforço de subleito, regularização do subleito, sub-base e base), serão de responsabilidade 
do empreendedor, que deverá contratar laboratório especializado para executar os ensaios, elaborar 
relatório específico dos cálculos e resultados, apresentando-os periodicamente à fiscalização. O relatório 
de ensaio de trecho de cada camada do pavimento deverá ser disponibilizado para a fiscalização antes 
da execução da camada subseqüente. Para a liberação do descaucionamento pretendido pelo Loteador, 
dos serviços de pavimentação, a fiscalização deverá estar de posse de todos os ensaios de controle 
tecnológico da execução das camadas constituintes do pavimento; 

III 
Os ensaios de controle tecnológico das diversas camadas do solo do pavimento deverá ser executado 
de acordo com norma rodoviária DNER – ME 092/94. Esta norma fixa o modo pelo qual se determina por 
intermédio do frasco de areia a massa específica aparente do solo “in situ”; 

IV 
O concreto para a execução dos meios-fios e sarjetas deverá ser obrigatoriamente dosado em usina de 
concreto, com fck = 20,0 MPa; 

V 
A empresa executora dos serviços de pavimentação deverá manter no local da obra o DIÁRIO DE 
OBRAS vistado pelo engenheiro responsável; 

VI 
A Empresa executora dos serviços de pavimentação deverá ter a disposição da Fiscalização os 
seguintes ensaios: 

• Resultado de ensaio de compressão com 7 e 28 dias para cada 100m³ aplicados; 

• Apresentação do traço de CBUQ; 

• Apresentação do controle na Usina (% de betume e granulometria) a cada 800t aplicadas; 

• Apresentação de resultados de estabilidade, fluência, VAM e RBV a cada 800t aplicadas; 

• 
Temperatura mínima de descarga e início da compactação do CBUQ deverá ser igual a temperatura 
correspondente a SSF do CAP na curva Viscosidade x Temperatura; 

• Temperatura de término da compactação entre 100ºC e 110ºC; 

• 
Apresentar controle de espessura média diária correspondente à área executada comparada com a 
quantidade de massa asfáltica aplicada em toneladas; 

• Ensaio de densidade e umidade “in situ” para execução de subleito/sub-base/base. 

VII 
A não apresentação das exigências anteriores no período de execução implicará na retirada de amostras 
para ensaios em locais a critério da fiscalização e/ou paralisação dos serviços até a devida 
regularização; 

VIII 
A aceitação final dos serviços só será efetivada após apresentação dos resumos dos ensaios 
geotécnicos das camadas granulares e controle de qualidade da massa asfáltica conforme 
especificações técnicas. 

Fonte: Site do município de Uberlândia. 

210. A existência de uma diretriz técnica torna o procedimento de fiscalização mais 

transparente, ao mesmo tempo que já informa os encargos do empreendedor na execução da 
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obra. Deve listar todos os controles que deverão ser realizados pelo empreendedor a fim de que 

a obra seja aprovada. 

211. O DNIT em suas especificações técnicas determina a realização de controle para 

os insumos utilizados no serviço e para a execução do serviço propriamente dito. Apresenta-se 

nos quadros 6 e 7, os controles exigidos pelo DNIT para os serviços de aterro e camada de base 

estabilizada granulometricamente, visto que esta foi a estrutura encontrada nos pavimentos dos 

loteamentos analisados.  

Quadro 6. Controle tecnológico da camada de aterro, segundo a especificação técnica DNIT 
108/2009 – ES 

Camada Controle dos insumos Controle de execução 

Aterro  

1 (um) ensaio de compactação, Proctor 
normal, para cada 1.000 m³ de material do 
corpo do aterro 

1 (um) ensaio de massa específica 
aparente seca in situ, em locais escolhidos 
aleatoriamente, por camada, distribuídos 
regularmente ao longo do segmento, pelos 
métodos de ensaios das normas DNER-ME 
092/94 e DNER-ME 037/94.  
O número de ensaios, para o controle da 
execução, deve ser definido em função do 
risco de rejeição de um serviço de boa 
qualidade. 
Deve haver no mínimo 5 (cinco) 
determinações. 
O grau de compactação (GC) deve ser: 
• GC ≥ 100% do proctor normal para o 
corpo do aterro; 
• GC ≥ 100% do proctor normal para a 
camada final do aterro; 

1 (um) ensaio de compactação, Proctor 
intermediario, para cada 200 m³ de material 
de camada final aterro 

1 (um) ensaio de granulometria, limite de 
liquidez e limite de plasticidade para o 
corpo do aterro a cada dez amostras 
submetidas ao ensaio de compactação  

1 (um) ensaio de granulometria, limite de 
liquidez e limite de plasticidade para 
camadas finais do aterro a cada quatro 
amostras submetidas ao ensaio de 
compactação  

1 (um) ensaio do Índice de Suporte 
Califórnia para camada final para cada 
grupo de quatro amostras submetidas a 
ensaios de compactação 

Fonte: Baseado na especificação de serviço DNIT 108/2009 – ES. 

Quadro 7. Controle tecnológico da camada de base, segundo a especificação técnica DNIT 
141/2010 – ES 

Camada Controle dos insumos Controle de execução 

Base 

1 (um) ensaio de granulometria, limite de 
liquidez, limite de plasticidade, equivalente 
de areia para cada 200 m de pista ou por 
jornada diária de trabalho; 

a) Ensaio de teor de umidade do material, 
imediatamente antes da compactação, por 
camada, para cada 100 m de pista a ser 
compactada. Tolera-se +/- 2 pontos 
percentuais em relação a umidade ótima; 
 
b) Ensaio de massa específica aparente 
seca in situ para cada 100 m de pista. Não 

1 (um) ensaio de compactação, com a 
energia indicada em projeto, para cada 200 
m de pista ou por jornada diária de 
trabalho; 



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  69 

1 (um) ensaio de CBR e expansão, 
moldando-se os corpos de prova na 
energia indicada no projeto para cada 400 
m de pista ou por jornada diária de 
trabalho; 

devem ser aceitos GC inferiores a 100%. 
 
 

Fonte: Baseado na especificação de serviço DNIT 141/2010 – ES. 

212. Em relação ao CAUQ, o DNIT apresenta os seguintes controles tecnológicos, 

conforme quadro 8: 

Quadro 8. Controle tecnológico do CAUQ, segundo a especificação técnica DNIT 031/2006 – 
ES 

Camada Controle dos insumos Controle de produção 

CAUQ 

Cimento asfáltico: 
a) Para todo carregamento que 
chegar a obra: 
- 01 (um) ensaio de penetração a 
25ºC; 
- 01 (um) ensaio do ponto de 
fulgor; 
- 01 (um) ensaio de espuma; 
- 01 (um) ensaio de viscosidade 
“Saybolt-Furol”; 
b)  Para cada 100t: 
- 01 (um) índice de 
susceptibilidade térmica; 
- Ensaio de viscosidade “Saybolt-
Furol” a diferentes temperaturas. 

I - Controle da usinagem do concreto asfáltico: 
a) Controle da quantidade de ligante na mistura: 
São efetuadas extrações de asfalto, de amostras coletadas na 
pista, logo após a passagem da acabadora. Uma determinação, 
no mínimo, a cada 700 m² de pista.  
 
b) Controle da graduação da mistura de agregados: 
Da mesma mistura extraída na pista para determinação da 
percentagem de betume, deve ser procedido o ensaio de 
granulometria. A curva granulométrica deve manter-se contínua, 
enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no projeto 
da mistura. 
 
c) Controle de temperatura: 
São efetuadas medidas de temperatura durante a jornada de 8h 
de trabalho: 
- do agregado, no silo quente da usina; 
- do ligante, na usina; 
- da mistura, no momento da saída do misturador. 
 
d) Controle das características da mistura: 
Devem ser realizados ensaios Marshall e tração por compressão 
diametral em três corpos de prova, moldados in loco antes da 
compactação da massa, de cada mistura por jornada de 8h de 
trabalho.   
 
II - Espalhamento e compactação da massa: 

Deve ser medida a temperatura imediatamente antes de iniciada 
a compactação. Admite-se tolerância de +/- 5°C. 
O GC deve ser feito pela extração de corpos de prova por brocas 
rotativas e comparados com a densidade aparente de projeto da 
mistura. Admite o intervalo de 97% a 101%. 
 

Agregados: 
a) Para jornada de 8h de 
trabalho: 
- 02 (dois) ensaios de 
granulometria do agregado, de 
cada silo quente; 
- 01 (um) ensaio de equivalente 
de areia do agregado miúdo; 
- 01 (um) ensaio de 
granulometria do material de 
enchimento (filer); 
b) Ensaios eventuais: 
- Ensaio de desgaste Los 
Angeles; 
- Ensaio de adesividade; 
- Ensaio de índice de forma do 
agregado graúdo; 

Fonte: Baseado na especificação de serviço DNIT 031/2006 – ES. 

213. Deste modo, verifica-se que são estes os controles que devem ser realizados 

durante a construção das camadas do pavimento. Ressalta-se que alterando o material a ser 
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utilizado, os controles também sofrerão alteração. Pondera-se, ainda, a importância da Prefeitura 

realizar ensaios de contraprova, reduzindo os riscos de fraudes na execução do pavimento.  

214. A Instrução de Serviço/DG n°.13/2013 do DNIT estabelece procedimentos técnicos 

para recebimento de obras rodoviárias de pavimentação. Esta instrução é uma referência na 

avaliação das obras entregues. 

215. Nesta instrução o DNIT recomenda a realização de diversos levantamentos, dentre 

os quais: inspeção da pista com realização de filmagem para registro de suas condições, 

identificação dos defeitos caso existam, apresentação de quadro resumo com o controle 

tecnológico das camadas do pavimento, aferição da deflexão a partir de levantamentos 

deflectométricos, medição das flechas de trilha de roda, medição da irregularidade longitudinal 

da superfície e das macrotexturas do revestimento asfáltico.  

216. De forma análoga, o Manual de Recebimento de Obras e Serviços de Engenharia 

da VALEC define procedimentos a serem adotados nas vistorias para aceitação das obras de 

engenharia. Estabelece as atividades que serão desenvolvidas na verificação de cada item 

previsto na execução do objeto contratual. 

217. Verifica-se, portanto, a necessidade de no momento de receber a obra, estabelecer 

uma rotina para verificação do pavimento entregue. A própria LC nº 131/2006 oportuniza, no art. 

66, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a Administração aceite ou recuse o pavimento 

após a comunicação formal do empreendedor de que concluiu as obras.  

218. Desta forma, a definição em diretriz técnica dos procedimentos que serão aplicados 

no pavimento entregue para sua aceitação, torna o recebimento transparente e técnico, tanto 

para Administração quanto para o empreendedor. 

4.3.3. Análise das evidências 

219. Buscou-se verificar se a fiscalização das obras de pavimentação nos loteamentos 

garante a qualidade de execução das obras. Inicialmente, realizou-se pesquisa documental nos 

loteamentos com o intuito de verificar os procedimentos de fiscalização e seu registro documental 

no acompanhamento das obras de pavimentação. 

220. Constatou-se que em nenhum dos processos analisados houve a elaboração de 

relatórios de fiscalização registrando o acompanhamento e a conformidade de qualquer etapa 

construtiva do loteamento, inclusive a etapa de pavimentação. Somente há análise ao final das 
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obras, que foi possível de ser avaliada nos processos dos loteamentos Sumerville, Flor do 

Cerrado 1ª e 2ª etapa e Cerejeiras 1ª etapa que já possuíam decretos de aprovação. 

221. Verificou-se que previamente a elaboração dos laudos técnicos conclusivos para 

aprovação dos loteamentos, a CAPS solicitava a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos a análise e certificação da conclusão das obras de infraestrutura. 

222. Reforça-se que esta análise era solicitada somente ao final das obras e não durante 

sua execução. Em resposta, a Secretaria de Obras, após realização de vistoria, elaborava 

despacho, verificando o cumprimento dos incisos de I a VII do Art. 36 da Lei Complementar nº 

131/2006, transcritos abaixo: 

Art. 36. Compõem a infra-estrutura mínima para aprovação do projeto de loteamento, as 

seguintes obras a serem implantadas pelo empreendedor em consonância com as 
diretrizes previstas no Plano Diretor: 

I – 100% (cem por cento) de pavimentação das vias de circulação, com CAUQ (Concreto 
Asfáltico Usinado à Quente), conforme Procedimentos e Especificações de Serviço 
definidas pelas Normas Técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT e Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

II – 100% (cem por cento) de piqueteamento das quadras, lotes, logradouros e áreas 
públicas; 

III – 100 % (cem por cento) de meio-fio e sarjeta, conforme projeto aprovado;  

IV – 100% (cem por cento) de iluminação pública e rede de distribuição de energia elétrica, 
com projeto aprovado pela concessionária do serviço;  

V – 100% (cem por cento) de rede de abastecimento de água, ou solução alternativa 
apresentada pelo empreendedor em caso de impossibilidade de fornecimento do serviço 
pelo órgão competente, com projeto aprovado pela concessionária do serviço;  

VI – 100% (cem por cento) de solução coletiva para a coleta de esgoto, com projeto 
aprovado pela concessionária do serviço, ou sistema alternativo a ser aprovado pelo órgão 
competente;  

VII – Execução de sistema de drenagem pluvial, conforme projeto aprovado e o Manual 
de Drenagem Urbana – Anexo VI, parte integrante da Lei Complementar do Plano Diretor, 
considerando a bacia onde se localizar o empreendimento; 

223. Deste modo, apresenta-se o quadro 9 com o resumo dos procedimentos que a 

Secretaria de Obras realizou em cada Despacho, em relação a pavimentação, para a aprovação 

das obras: 
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Quadro 9. Procedimentos realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
para aprovação das obras 

Procedimentos 
realizados para 

aprovação das obras 
Summerville (1) Cerejeiras (2) Flor do Cerrado (3) 

Análise realizada 
Visual com apresentação 
de fotos 

Visual com apresentação de 
fotos 

Visual com apresentação 
de fotos 

Documentos 
solicitados 

ART de projeto 
ART de projeto (no momento 
de aprovação dos projetos) 

Projeto as built 

ART de execução 

- 

ART de projeto e 
execução 

Ensaios que comprovem a 
execução das obras 

Ensaios que comprovem a 
execução das obras 

ART dos ensaios ART dos ensaios 

Fonte: Despacho nº 08/2011, Despacho nº 03/2012 e Despacho nº 03/2015 da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos para a CAPS (2020) 

224. Deste modo, após a apresentação dos documentos solicitados pelos 

empreendedores, as obras foram certificadas com posterior emissão de laudo técnico conclusivo 

pela CAPS.  

225. Pondera-se que os materiais encontrados para certificação da qualidade das obras 

não se mostram satisfatórios, há somente verificação visual se o pavimento foi executado em 

CAUQ, com registro fotográfico sintético.  

226. Embora exista a prática de solicitar ensaios de controle tecnológico, vide 

loteamento Sumerville e Flor do Cerrado, eles não apresentam a completude necessária. 

Ademais, verificou-se que vários ensaios apresentados para controle tecnológico da camada de 

base do pavimento são exatamente iguais para os dois loteamentos, fato improvável de ocorrer, 

conforme demonstra o PT nº 10/2020, apêndice H, colocando em xeque a confiabilidade dos 

ensaios. 

227. Constatou-se outra inconsistência nos ensaios de controle tecnológico 

apresentados para o loteamento Flor do Cerrado. Os ensaios apresentados apontam a 

realização de Tratamento Superficial Duplo (TSD), porém em visita ao loteamento, constatou-se 

que foi executado CAUQ.  

228. Os ensaios, conforme a boa prática, devem ser solicitados e analisados de forma 

concomitante à execução das etapas da obra, mitigando os riscos de envio de ensaios sem 

confiabilidade, como detectados por este trabalho no caso dos loteamentos Sumerville e Flor do 

Cerrado.   
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229. Fato que reforça a necessidade de realização de controle tecnológico para fins de 

contraprova por parte da Prefeitura durante a execução das obras, de preferência após a 

conclusão de cada camada do pavimento para liberação da construção da próxima camada.  

230. Outro ponto falho que a equipe pôde verificar, nos loteamentos Flor do Cerrado e 

Campos do Jordão, deu-se em relação a construção de sarjetas. Constatou-se que não são 

construídas previamente a execução do revestimento asfáltico, desrespeitando os projetos 

apresentados, conforme demonstra a figura 16, que apresenta o detalhamento das sarjetas. 

Figura 16. Detalhe de Meio fio com sarjeta encontrado nos projetos dos loteamentos Flor do 
Cerrado e Campos do Jordão 

 
Fonte: Projetos de Pavimentos dos loteamentos Flor do Cerrado e Campos do Jordão 

231. Segue fotos, figura 17, do revestimento já pronto e a sarjeta ainda não executada 

nos loteamentos citados: 
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Figura 17. Sarjetas não executadas previamente a execução do revestimento 

  

 Loteamento Flor do Cerrado, Rua 14, imagem 

retirada do google maps, de junho de 2012 

 Loteamento Flor do Cerrado, Rua FC 14, imagem 

retirada do google maps, de junho de 2012 

  

 Loteamento Campos do Jordão, foto tirada dia 28 

de outubro de 2020 

 Loteamento Campos do Jordão, foto tirada dia 28 de 

outubro de 2020 

Fonte: Google maps e equipe de auditoria 
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232. Adverte-se que esta forma de análise, com realização de vistoria ao final da obra, 

sem a realização de acompanhamento periódico, permite ao empreendedor executá-las da forma 

que lhe convém. 

233. O que reforça a necessidade, devido à ausência de acompanhamento da obra, de 

no mínimo durante a fase de recebimento, realizar a extração de amostras do revestimento para 

verificar se a espessura construída atende ao estabelecido em projeto. 

234. A fim de complementar a análise, realizou-se entrevista com o Diretor de Habitação 

da Secretaria Municipal de meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, membro da 

CAPS, vide extrato de entrevista n°. 28 (fls. 379-380, vol. 1), acerca dos procedimentos de 

fiscalização dos loteamentos. Segue abaixo quadro 10 com resumo dos principais tópicos 

abordados na entrevista: 

Quadro 10. Quadro resumo da entrevista realizada com o Diretor de Habitação 

Perguntas Respostas 

Há algum Manual de Fiscalização de 
Loteamento? 

Informou que não. 

Há alguma documentação que informa os 
encargos junto à fiscalização, como ensaios de 
controle tecnológico dos serviços? 

Informou que não existe. 

Os relatórios/laudos técnicos produzidos pela 
fiscalização registram o controle de qualidade 
dos serviços, em especial as etapas de 
terraplanagem, pavimentação e drenagem? 

Informou que os laudos se limitam apenas aos relatórios de 
vistoria, com relatos do fiscal e registro fotográfico. E destaca 
que tem dificuldades na fiscalização devido à pouca 
disponibilidade de engenheiros fiscais. 

A fiscalização é dotada de instrumentos para 
aferir a qualidade dos serviços? 

Informou que não realiza controles na execução do serviço, 
por conta de a Administração não dispor de contratos de 
Laboratório de Solo e Pavimentação à disposição na ocasião 
da necessidade iminente, antes mesmo do início dos 
serviços. 

Há um manual de recebimento das obras de 
loteamento?  

Informou que não existe um termo previsto na lei para 
recebimento. 

Como são recebidas as obras de loteamento? 
São realizados ensaios de controle?  

Informou que nos processos novos, dessa gestão, é 
realizado um relatório da fiscalização para aceite, cujo 
conteúdo se resume a uma avaliação do fiscal com registro 
fotográfico. 

Fonte: Extrato de Entrevista n°. 28 (fls. 379-380, vol. 1) 

235. Confirma-se, portanto, a precariedade dos procedimentos de fiscalização durante 

a execução das obras e ao recebê-las.  

236. Ressalta-se, ainda, que os artigos 65 e 66 da LC nº 131/2006 estabelecem 

procedimento para aceite das obras, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, após a 

comunicação formal do empreendedor, para a CAPS aceitar, recusar ou propor alterações das 

obras do loteamento. 
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237. Não obstante, verificou-se a ausência no texto da supracitada Lei Complementar 

de determinação para que o recebimento se realize pelo fiscal que acompanhou a obra, e, 

também por equipe externa, como previu a Lei nº 8.666/93 nos institutos do recebimento 

provisório e definitivo. 

4.3.4. Causas 

238. Uma das causas para a situação encontrada é a deficiência nos mecanismos de 

controle interno da fiscalização das obras de loteamento, principalmente a ausência de 

instrumento que oriente a fiscalização de loteamentos a realizar o controle de qualidade do 

pavimento. 

239.  Outra causa apontada pelo Diretor de Habitação da Secretaria Municipal de meio 

Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, membro da CAPS, no extrato de entrevista n°. 28 

(fls. 379-380, vol. 1), é o déficit de fiscais para realizar o acompanhamento das obras de 

loteamento. 

4.3.5. Efeitos e riscos 

240. Como não há um material que oriente a atuação da fiscalização, verifica-se o risco 

potencial de omissão da fiscalização na verificação de pontos importantes da execução da obra. 

Além disso, há o risco de diferentes fiscais atuarem de formas distintas, situação hipotética em 

que um fiscal é rigoroso e outro negligente. 

241. Efeito que pôde ser constatado é a execução das obras pelo 

empreendedor/empreiteiro conforme seus interesses, tendo em vista que a fiscalização não 

acompanha as etapas da obra. Há inconsistência nos ensaios de controle tecnológico dos 

loteamentos Sumerville e Flor do Cerrado, conforme demonstra o PT nº 10/2020, apêndice H, 

evidenciam esta situação. 

242. O recebimento de obra sem saber ao certo sua real condição traz a possibilidade 

do município assumir passivos decorrentes da má execução das obras não identificados pela 

baixa atuação da fiscalização. 

243. Há, por fim, o risco de insatisfação da população local em decorrência de defeitos 

apresentados no pavimento em decorrência de falhas executivas que poderiam ser evitadas com 

uma maior atuação da fiscalização. 
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4.3.6. Conclusão 

244. Conclui-se que a fiscalização das obras de infraestrutura dos loteamentos 

apresenta grande deficiência, resultando em alto risco de que as obras não atendam padrões 

mínimos de qualidade. Não se realiza o acompanhamento periódico das obras, de forma a 

garantir a boa e regular execução das obras. Ademais, a vistoria para aceite das obras não 

consegue avaliar a qualidade das obras executadas. 

4.3.7. Propostas 

245. Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e 

Planejamento Urbano que: 

a. elabore diretriz técnica que estabeleça todos os elementos a serem verificados na 

execução e no recebimento das obras de pavimentação dos loteamentos, de forma 

a definir os encargos do empreendedor e auxiliar a fiscalização; 

b. realize acompanhamento periódico durante a execução das obras de loteamentos, 

com frequência mínima mensal ou por etapas importantes previstas, registrando 

em relatório a execução das obras. Que a fiscalização se faça aderente a diretriz 

técnica elaborada, citada no item "a" acima; 

c. realize controle tecnológico do solo e do pavimento dos loteamentos durante o 

acompanhamento das obras de pavimentação a título de contraprova, e caso 

necessário no recebimento das obras; 

d. transfira a titularidade da competência de fiscalização das obras de loteamento para 

a unidade especializada na área de pavimentação e drenagem urbana, a ser criada 

na Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme já citado no 

tema de gestão de pavimentos urbanos. 

e. realize o recebimento das obras de acordo com a diretriz técnica a ser elaborada, 

sendo que até a elaboração da diretriz técnica promova o recebimento de obras 

nos moldes do art. 73 da Lei 8.666/93, visando garantir isenção no ato 

administrativo. 

i. realize avaliações periódicas nas obras de loteamento, no mínimo uma vez 

ao ano, durante a fase de garantia quinquenal.  
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4.3.8.  Benefícios esperados 

246. Espera-se com as recomendações realizadas uma maior atuação e controle da 

fiscalização das obras de loteamentos, de forma a confirmar a boa e regular execução das obras. 

247. Espera-se, ainda, uma maior garantia de que a fiscalização não será omissa nas 

principais etapas construtivas do loteamento, além de que os procedimentos de fiscalização 

terão maior padronização e transparência. 

248. Haverá, ainda, maior segurança de que o pavimento não ocasionará transtornos à 

população. 

5. Da operação tapa-buraco 

249. O tema tem um caráter relevante, haja vista, a maioria dos municípios brasileiros 

recorrerem, quase unicamente, a esse tipo de serviço em detrimento às outras soluções de M&R. 

O município de Anápolis não foge a essa regra, tendo, inclusive, a operação tapa-buraco 

expressiva repercussão orçamentária-financeira, conforme demonstrado no gráfico 4.  

250. Dentro do programa Urbanização, uma das unidades de gestão orçamentária da 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, entre os anos de 2014 a 2019, a atividade tapa-buraco 

é aquela de maior despesa liquidada no total deste período. Corresponde mais da metade do 

que foi gasto nesse programa. O seu valor chega a ser mais do que o triplo da segunda ação, a 

“Expansão e Pavimentação Asfáltica”, que consiste nos serviços de pavimentação das vias 

urbanas do município.  
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Gráfico 4. Hierarquização das ações do Programa Urbanização em função da despesa 
liquidada entre os anos de 2014 a 2019 

Fonte: Sistema de Contas Municipais (SICOM) do TCMGO 

251. Comparando as três primeiras ações ao longo do período de 2014 a 2019, a 

operação tapa-buraco mostra-se também bem superior às outras em todos os anos, com 

destaque para o ano de 2016. Tudo isso comprova o grande foco dado pelo município a essa 

atividade frente às demais soluções de M&R existentes. 

252. Para analisar essa atividade no município, buscou verificar a sua forma de atuação, 

se predominantemente de natureza emergencial ou programada, a sistemática da fiscalização 

dos serviços e o impacto das atividades da concessionária de água e esgoto (SANEAGO) na 

área de pavimentação do município.  

253. As seções seguintes descrevem as situações encontradas durante a auditoria, 

avaliando como é a prestação do serviço de tapa-buraco e o impacto na gestão do pavimento. 

5.1. Modo de atuação predominantemente emergencial 

5.1.1. Situação encontrada 

254. Constatou-se por meio da auditoria que o modo de atuação da operação tapa-

buraco revela-se predominantemente emergencial, com implicações na qualidade do serviço.  
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5.1.2. Critérios 

255. A primeira imagem quando se fala em operação tapa-buraco é a de somente fechar 

buracos ou panelas. O próprio nome sugere isso. No entanto, existe outra forma de atuar nesse 

tipo de manutenção corretiva, antes de se chegar às panelas. Para isso é necessário entender, 

em uma abordagem simples, os estágios de degradação de um pavimento. Por exemplo, numa 

via de tráfego pesado, pode iniciar com trincas isoladas, progredindo para as trincas interligadas 

por fadiga do revestimento, conhecido por “couro de jacaré” e chegando ao estágio de buracos 

ou panelas, conforme ilustrado na figura 18. 

Figura 18. Estágios de degradação do pavimento 

Fonte: DNIT 005/2003 - TER 

256. A grande maioria dos municípios deixam chegar no estágio 3 e, ainda, associado a 

uma deficiência na prestação da manutenção rotineira (emergencial), leva a malha viária a um 

grau elevado de deterioração, com panelas ou buracos por toda parte. Municípios com uma 

malha viária considerável, a exemplo de São Paulo, pode-se tornar uma situação fora de 

controle, como ilustrado na figura 19.  Nesse cenário, a manutenção emergencial ganha mais 

espaço e, a necessidade de celeridade na execução dos trabalhos para atender a demanda, 

coloca em dúvida a qualidade final dos serviços.  

    Figura 19. Incidência de buracos no município de São Paulo 

 
Fonte: Folha de São Paulo (2019).9 

                                                             
9 Imagem coletada no site: <https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2019/04/covas-promete-tapar-540-mil-
buracos-ate-o-final-de-2020.shtml>. 
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257. Aquela outra forma é atuar no estágio 2. De acordo com Fernandes Júnior et. al 

(1999, p. 79), a grande parcela das panelas poderia ser evitada se atuasse de forma antecipada, 

em especial as trincas de fadiga (estágio 2), a partir de execução de remendos permanentes das 

operações tapa-buraco. O método executivo dos remendos é o mesmo, salvo particularidades, 

para buracos e para trincas de fadiga. 

258. Se a atuação tem que ser antecipada, logo deverá ser programada. Ao contrário do 

que se deduz pela palavra programada intuitivamente como uma manutenção preventiva, aqui 

ela refere-se a uma manutenção corretiva. No entanto, buscará atuar tanto nos buracos quanto 

na sua origem – nas trincas interligadas, afundamentos. Contextualizando a questão, a equipe 

de manutenção monitora as vias, em especial aquelas de maior tráfego e, juntamente com o 

engenheiro, mapeia os pontos da via e este julgará com base na extensão e na severidade a 

opção pelo remendo. Este mapeamento se traduz em marcações na pista, demarcando as áreas 

de recorte do pavimento em cada ponto, registradas em croquis e planilhas, contribuindo, 

inclusive, já para as medições dos serviços. No final, tem como resultado uma lista de vias 

priorizadas para a execução dos serviços.  

259. Observa-se que, no contexto acima, a atuação programada das operações tapa-

buraco traz premissas, procedimentos formais de um sistema de gerência de pavimento, 

discutidos no capítulo Da “gestão dos pavimentos urbanos”, como o monitoramento e uma 

avaliação prévia, mostrando a relevância do tema. 

260. O quadro 11 expõe uma oposição entre as atuações emergencial e programada 

das operações tapa-buraco para melhor compreensão do exposto até aqui. 

Quadro 11. Oposição das atuações emergencial e programada das operações tapa-buraco 

Quanto ao(à) Atuação Emergencial Atuação Programada 

i. Momento 
de 
atuação 

Deixa chegar no pior estágio de uma evolução de 
patologia (buracos), aumentando as ocorrências em 
épocas de chuva. 

Procura sempre antecipar o pior 
estágio de uma evolução de 
patologia. Tende a reduzir as 
ocorrências de buracos em épocas 
de chuva. 

ii. Patologia/
defeito 
atuante 

Atua no fechamento de buracos(panelas) Age não só no fechamento de 

buracos, mas a sua finalidade é evitá-

los, atuando de forma antecipada em 

trincas de fadiga, afundamento 

iii. Tempo 
climático  

Geralmente atua em períodos chuvosos e poucos 

meses seguintes 

Atua somente em períodos de 

estiagem 

iv. Logística A equipe atua em várias localidades do município, em 

uma mesma jornada diária de trabalho. Realiza em 

cada local pequenas intervenções (pontuais) 

A equipe atua concentrada em uma 

localidade do município, dentro de 

uma jornada diária de trabalho. 

Elaboram uma lista das vias 
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priorizadas, a partir de uma avaliação 

prévia, onde atuarão. Realiza 

intervenções de pequenas, de 

grandes extensões e as duas 

simultaneamente, podendo a 

situação viabilizar fresagem prévia. 

v. Qualidade 
do serviço 

Devido ao caráter emergencial, com a necessidade de 

atender várias demandas ao longo do dia, além de 

atuar no período chuvoso, a qualidade do serviço 

tende a ficar comprometida. Aumenta o risco de 

reincidência do buraco no mesmo ponto. 

Como atua concentrado em um local, 

possibilita um plano de ataque ao 

executor. Terá condições de estimar 

prazos necessários para atender 

condições técnicas, como tempo de 

cura e de ruptura de ligantes, 

quantidade de massa asfáltica ideal 

para garantir a temperatura dela, 

aliando a qualidade exigida com a 

produtividade desejada. Melhora a 

qualidade final do serviço e reduz a 

incidência de buracos. 

vi. Efeitos ao 
longo do 
tempo 

 
Fonte: https://pt.linkedin.com/pulsetecnicas-de-

recuperacao-patologias-em-pavimentos-paixao-mota  

 

Fonte: NOVACAP/SETE - Sistema de 

Manutenção de Ativos 

 

Ao longo do tempo, com o objetivo somente de fechar 

buracos, remendos são executados próximos um dos 

outros, desnivelados em relação ao pavimento 

original, trazendo um aspecto corriqueiro nas vias 

urbanas, conhecido como “colcha de retalhos”.  Os 

efeitos são desconforto ao usuário e reincidência de 

buracos. 

Proporciona remendos de melhor 

desempenho e de maior conforto ao 

usuário. 

 

Fonte: Equipe de Auditoria (2020) 

261. A atuação programada das operações tapa-buraco é uma forma racional de 

trabalho, contribuindo para tornar o buraco uma exceção, e não uma regra como se presencia 

nos municípios. 

5.1.3. Análise das evidências 

262. Inicialmente procurou confirmar a existência de uma lista contemplando uma 

relação de vias urbanas passíveis de sofrer intervenções de tapa-buraco, o que poderia, a 

princípio, tratar-se uma atuação programada. Em pesquisa documental dos editais de licitação 

para a contratação dos serviços de tapa-buraco, as concorrências públicas CP 11/2012, CP 

07/2013, CP 03/2015, CP 04/2017, CP 013/2018 e CP 011/2019 e respectivos processos 



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  83 

administrativos de licitação e pagamento, não foi constato essa lista.  Os editais deixam a cargo 

da Prefeitura, por meio da Gerência de Recuperação Asfáltica, definir estes locais na 

oportunidade, conforme o item 2 do Memorial Descritivo/Termo de Referência do anexo I. 

263.  A pesquisa documental dos documentos citados acima revelou que não há 

registros de elaboração de croquis ou levantamentos das vias indicando as panelas e defeitos a 

serem corrigidos, indicados por notas de serviço, o que sugeriria também uma forma de atuação 

programada. 

264. A partir de uma entrevista, registrado no Extrato de Entrevistas n°. 25 (fls. 374-375, 

vol. 1), ao engenheiro fiscal da Gerência de Recuperação Asfáltica, foi questionado, se além do 

serviço de tapar buracos e valas da SANEAGO há uma atuação de forma mais preventiva de 

combater os buracos, como atuar nas trincas ou afundamentos para evitar o surgimento desses 

buracos. Informou que atua deste modo em certas ocasiões, porém, atualmente, encontra-se 

limitação em função das demandas da SANEAGO, que concorre com as equipes que realizam 

os serviços de tapa-buraco. Outro fator impeditivo é a restrição de disponibilidade de massa 

asfáltica nos últimos dois anos, cujo quantitativo atendia praticamente para a demanda de tapar 

buracos oriundos do período chuvoso. Foram os dois fatores que contribuíram para não atuarem 

de forma mais ativa na prevenção de panelas ou buracos. 

265. A exposição feita pela fiscalização confirma-se na pesquisa documental do 

consumo de massa asfáltica, entre o período de 2015 a 2019, obtida junto à Gerência de 

Recuperação Asfáltica, referente aos serviços de remendo da operação tapa-buraco, com a 

análise extraída por meio do gráfico 5.  

266. Este apresenta o desempenho de consumo de massa asfáltica ao longo dos anos 

para três épocas do ano: período emergencial, coincidente com o período chuvoso do primeiro 

trimestre do ano, consideradas mais críticas e prejudiciais ao pavimento, mais o mês de maio; o 

período potencial programado, denominado assim, por ser a época favorável, na estiagem, entre 

os meses de junho a setembro, ideal para trabalhos de pavimentação; e o período não 

emergencial, embora chuvoso, entre os meses de outubro a dezembro, que, em regra, segundo 

Gerência de Recuperação Asfáltica, a intensidade das chuvas não chegam danificar muito a 

malha viária do município refletindo em baixa atuação da equipe de tapa-buraco.  
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Gráfico 5. Consumo de concreto asfáltico (CA) nas operações tapa-buraco categorizadas em 
função da forma de atuação 

Fonte: Gerência de Recuperação Asfáltica da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

267.  A informação dada pelo gráfico revela, para o período potencial programado, uma 

acentuada queda nos anos de 2017, 2018 e um aumento em 2019, porém ainda a um patamar 

de consumo próximo a dos anos anteriores. Enquanto que, para o período emergencial um 

pequeno aumento, uma certa estabilidade no consumo. Isso reforça a informação colhida pela 

fiscalização, destacada no parágrafo 264 deste trabalho, a qual atuou em função da limitação de 

massa asfáltica, controlando o consumo para priorizar o período chuvoso, de caráter 

emergencial.  

5.1.4. Causas 

268. Uma das causas que vem contribuindo é a distribuição dos recursos ao longo dos 

anos, que não se mostra sustentável, não apresenta regularidade. O gráfico 6 apresenta a 

despesa liquidada para os serviços de tapa-buraco, entre os anos de 2011 a 2019, indicando a 

distribuição irregular dos recursos e a variação ao ano anterior, com picos expressivos nos 

últimos anos de gestão (2012 e 2016), e quedas sucessivas nos anos seguintes. Isto implica, 

nesses anos, em menor disponibilidade de massa asfáltica que, devido à essa limitação, impõe 

garantir primeiro a massa para o período emergencial, em detrimento de uma atuação 

programada.  
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Gráfico 6. Despesa liquidada do serviço de tapa-buraco e a sua variação ao longo de 2011 a 
2019 

Fonte: Sistema de Contas Municipais (SICOM) do TCMGO 

269. A mobilização de equipes das operações tapa-buraco para atuar em remendos 

oriundos de atividade de manutenção da concessionária de água e esgoto (SANEAGO), também 

é um fato que limita a atuação de forma programada, destacado no parágrafo 264. 

270. Outra causa vinculada é o receio da Administração em atuar de outras formas, 

fazendo com que as decisões, a maneira de trabalhar, seja a mesma por vários anos.  

5.1.5. Efeitos e riscos 

271. A priorização dos serviços no período emergencial, notadamente verificada nos 

últimos anos, em decorrência da limitação da disponibilidade de massa asfáltica, inclina a 

priorizar as demandas do período chuvoso, comprometendo a qualidade do serviço, que tende 

a ser precária, em decorrência dos seguintes pontos:  

a. execução em período chuvoso - não recomendada pela boa prática;  

b. aplicação de massa asfáltica a temperaturas abaixo da recomenda em projeto de 

dosagem (geralmente cerca de 140°C), pelo fato da atuação ser itinerante, em 

várias localidades, demandando tempo para locomoção, possibilitando o 

esfriamento da massa, acentuada em clima mais ameno. Durante vistoria à 

execução de serviços, a equipe de auditoria constatou que a primeira temperatura 
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medida, 9:50 da manhã, foi 110º C e a mínima, às 14:37, chegou a 72°C, conforme 

registros no papel de trabalho PT nº 02-2020 (apêndice I);  

c. exigência de maior celeridade na execução dos serviços para atender a elevada 

demanda do período, em detrimento da qualidade, com vários pontos em 

desacordo. De um total de 18 (dezoito) pontos, 8 (oito) não se mostraram 

adequados, conforme abordados no papel de trabalho PT nº 02-2020 (apêndice I);  

d. ciclo vicioso de surgimento de panelas ou buracos, causando transtornos à 

população. Surgimento de novas panelas que poderiam ter sido evitadas se a 

atuação fosse antecipada (remendos em áreas trincadas ou com afundamentos) 

no período de estiagem - atuação programada, conforme figura 20. Mais fotos são 

encontradas no Relatório Fotográfico n°. 8 no apêndice J. 

e. necessidade de reexecução de remendos, conforme ilustrado na figura 21 

Figura 20. Efeitos de operações tapa-buraco emergencial 

  

 Av. Sen. José Lourenço Dias – Setor Central (01/12/20) 

 Remendo sucessivos, sobrepostos, com afundamentos, panelas e trincas adjacentes denotando 
um baixo desempenho e desconforto ao usuário 

 A operação tapa-buraco denota uma atuação para fechamento de buracos e não restauro completo 
das áreas danificas, abrangendo buracos e trincas. 
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 Rua Radial Sul – Vila Goiás (30/11/20) 

 Execução de tapa-buracos emergenciais sucessivos causando desconforto ao usuário. 

  
 Av. Anderson Clayton – Vila Goiás (30/11/20) 

 Remendos sucessivos e desnivelados, sobrepostos – “colcha de retalhados”, gerando desconforto 
ao usuário. 

  
 Av. Presindente Wilson – Vila Industrial (30/11/20) 

 Operação tapa-buraco atuando somente nos buracos e remanescendo as trincas adjacentes 
 

Fonte: Equipe de Auditoria (2020) 

Figura 21. Efeitos de operações tapa-buraco emergencial – Remendos com baixo 
desempenho com necessidade de reexecução 

  
 Rua Radial Sul – Vila Goiás (30/11/20) 

 Remendo recém executado reaberto com surgimento de buraco. 
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 Av. Prof. Zenaide Roriz (30/11/20) 

 Remendo com baixo desempenho – com afundamento 

 Detalhe de um remendo sobre o outro 

  

 Av. José Ludovico de Almeida –Vila Góis (04/04/20) 

 Remendo recém executado já reabrindo. 

Fonte: Equipe de Auditoria (2020) 

5.1.6. Conclusão 

272. As operações tapa-buraco do município são de natureza emergencial, atuando à 

medida que as demandas vêm surgindo, ou seja, uma gestão passiva. O gatilho deflagrador dos 

trabalhos é o surgimento dos buracos, principalmente nos períodos chuvosos.  

273. As atividades de M&R do município tem como as operações tapa-buraco 

emergencial a mais disseminada, destacado no início deste capítulo. E de acordo com a figura 

22, essa forma de gerência não vem se traduzindo em resultados. De acordo com ela, de 2011 

a 2019, foi registrado junto à Ouvidoria do município cerca de 18 (dezoito) mil ocorrências de 

chamadas de tapa-buraco. Deste total 53% corresponde ao período chuvoso e, em todos os 

anos, as ocorrências desta época ganha do período de estiagem, salvo o de 2015. O que reforça 

a atuação nessa época. 
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274. Enfim o resultado revela uma não efetividade da gestão. Verifica-se uma oscilação 

frequente das ocorrências de chamadas de tapa-buraco no período analisado, sendo ela na sua 

totalidade ou por cada período do ano analisado, chuvoso ou estiagem, e não uma redução 

contínua como um cenário ideal a ser buscado como modelo de efetividade. 

Figura 22. Medição da efetividade da gestão do pavimento no município entre 2011 a 2019 

Fonte: Ouvidoria (156) do município 

275. Quanto à eficácia, essa forma de atuação emergencial, a curto prazo pode até 

atingir o objetivo, com o fechamento dos buracos. No entanto, ao chegar o próximo período 

chuvoso, o pavimento da malha viária tende a pedir “socorro” novamente, com remendos 

reabrindo e novos buracos surgindo, imperando o ciclo vicioso do paliativo. 

5.1.7. Propostas 

276. Recomendar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que: 

a. procure distribuir os recursos no decorrer dos anos de forma mais sustentável, 

uniforme, o mais regular possível. Consequentemente, possibilitará maior atuação 

em intervenções programadas, de forma a romper o ciclo vicioso de surgimento de 

buracos; 

b. conjuntamente com a atuação programada, implementar manutenções 

preventivas, de rejuvenescimento de vias com desgastes, e corretivas mais 

imediatas, como selagem de trincas, contribuindo para reduzir as demandas 

emergenciais, subsidiadas por um SGP; 
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c. procure monitorar o desempenho dos remendos e aqueles apresentando defeitos 

sejam corrigidos, em respeito ao prazo quinquenal da garantia (art. 618, do Código 

Civil c/c art. 54 da Lei 8.666/93); 

d. empregue o uso do pré-misturado à frio (PMF) na atuação emergencial (período 

chuvoso), com a sua viabilidade reforçada se a usinagem for própria e em vias de 

tráfego leve ou outras alternativas para preservar a temperatura da massa asfáltica; 

e. faça cumprir a cláusula sexta, item 6.2 do Contrato Programa nº 8012 que obriga a 

SANEAGO a promover a recuperação da pavimentação pública (vias e calçadas) 

quando provenientes de obras e serviços de manutenção, operação e/ou 

implantação de redes de abastecimento público objeto deste contrato, sob atenta 

fiscalização desta Administração. 

5.1.8. Benefícios esperados 

277. Promoção de um ciclo virtuoso, com a redução de incidência de buracos, e serviços 

de melhor qualidade, ao atuar de forma programada nas operações tapa-buraco, conjuntamente 

com manutenções preventivas e corretivas imediatas (selagem de trincas). 

278.  Ao repassar a responsabilidade das demandas de remendo, oriundo de 

manutenção e implantação de água e esgoto, à SANEAGO, aumentará disponibilidade de 

equipes de tapa-buraco, facilitando a promoção de uma atuação programada. 

5.2. Medição dos serviços deficientes 

5.2.1. Situação encontrada 

279. As medições dos serviços das operações tapa-buraco não apresentam 

transparência e qualidade de informações que justifiquem a quantidade e a qualidade dos 

serviços prestados.   

5.2.2. Critérios 

280. Inicialmente, para melhor compreensão, faz necessário tecer informações sobre o 

regime de execução adotado para as operações tapa-buraco. Uma vez que o regime de 

execução indica a maneira de se realizar a medição. O regime em questão é a empreitada por 

preço unitário, prevista no art. 10 da Lei 8.666/93. 
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281. A empreitada por preço unitário é adotada para aquelas obras e serviços de 

engenharia, cujas características conferem certa dificuldade de previsão quantitativa, baixa 

margem de precisão, quando do momento da orçamentação. E por questões de justeza entre as 

partes, exige que as medições devam ser feitas multiplicando o preço unitário contratado pela 

quantidade meticulosamente levantada por item de serviço. A Administração, por ser a 

responsável pelo projeto básico e ciente das imprecisões quantitativas dele, assume o risco nas 

medições. Não seria razoável transferir este risco para o particular. E como forma de mitigar este 

risco, segundo Campelo e Cavalcante (2014, p.233) a Administração deverá exercer um esforço 

fiscalizatório maior quanto à verificação dos quantitativos de cada serviço. 

282. Não obstante ao empenho em relação ao levantamento dos quantitativos dos 

serviços, não exime a Administração de outros cuidados nas medições. Novamente Campelo e 

Cavalcante (2014, p.381) expõe que o ato de liquidação de despesa de obras e serviço de 

engenharia consiste no ateste da fiscalização, confirmando a regularidade dos serviços, por meio 

de medições periódicas. Para tanto, nela deverá estar reunida toda peça técnica comprovatória 

da execução do serviço, em relação a quantidade de cada item e a qualidade exigida. Notas 

fiscais, planilha de medição, memória de cálculo dos quantitativos, croquis, registros fotográficos, 

ensaios de controle tecnológico são um dos exemplos de documentações necessárias.  

283. Não só bastando a sua apresentação, mas também a qualidade da informação 

presente nas medições é necessária para confirmar a boa ou regular execução dos serviços. 

Nessa sintonia, será apresentado algumas boas práticas de peças técnicas comprovatórias da 

execução dos serviços de operações de tapa-buraco. 

284. O município de Campo Grande (MS) apresenta no seu Manual de Manutenção de 

Pavimentos de 2019, no capítulo “CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO”, uma relação mínima de peças 

técnicas. O primeiro, ilustrado na figura 23, consiste em um croqui de mapeamento dos 

remendos, fazendo distinção se superficial ou profundo, com o nome do logradouro. É uma peça 

técnica importante, pois além de contribuir para rastreabilidade do serviço executado, permite 

uma avaliação prévia sobre a viabilidade da execução dos remendos pontualmente ou remoção 

de toda a capa asfáltica ou pavimento.  

285. Exige-se também um registro fotográfico antes e depois do serviço executado de 

cada remendo, conforme figura 24. 
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Figura 23. Croqui de localização dos remendos executados num logradouro 

Fonte: Manual de Manutenção de Pavimentos da Prefeitura de Mato Grosso do Sul  

 

Figura 24. Relatório Fotográfico com localização e numeração dos buracos / antes e depois da 
execução do remendo 

 

Fonte: Manual de Manutenção de Pavimentos da Prefeitura de Campo Grande (MS) 

286. E a terceira peça técnica é a memória de cálculo do quantitativos dos itens da 

planilha de medição vinculados à numeração dos remendos, ilustrados na figura 25. 
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Figura 25. Planilha eletrônica para memória de cálculo  

Fonte: Manual de Manutenção de Pavimentos da Prefeitura de Campo Grande (MS) 

287. A um nível mais sofisticado, já há municípios, como São Paulo, que investem em 

sistemas informatizados gerando automaticamente os relatórios, com endereço do logradouro, 

com a localização georreferenciada dos remendos, as suas dimensões, data e horário, e o 

registro fotográfico de algumas etapas pré-definidas do serviço, conforme ilustrado na figura 26. 
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Figura 26. Relatório de Acompanhamento da Execução do Serviço de Tapa-buraco do 
município de São Paulo. 

Fonte: TCM SP, 2015.10 

288. O próprio município de Anápolis vem prevendo em seus editais de contratação de 

operações tapa-buraco a relação dessas peças técnicas. Tomando como referência os três 

últimos editais, as concorrências CP 004/2017, CP 013/2018 e CP 011/2019 nos itens 8.1.1, 

8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 do “Memorial Descritivo/Termo de Referência”, anexo I dos editais citados.  

A seguir será apresentado os itens em questão e as informações exigidas respectivas: 

a. item 8.1.1 - informa que a massa asfáltica será pesada na usina;  

b. item 8.1.2 - destaca que os fiscais de campo realizarão a medição da área da 

pintura de ligação ou imprimação e a profundidade do buraco;  

c. item 8.1.3 - deverá acompanhar a medição o relatório do serviço executado 

contendo foto de placa do endereço de execução do serviço, foto do buraco 

existente, foto do buraco requadrado e foto do serviço realizado, com sua 

respectiva memória de cálculo, conforme Anexo V deste memorial descritivo; 

d. item 8.1.4 - a medição deverá ser apresentada no mesmo modelo da planilha 

orçamentária, apresentando os quantitativos físicos e financeiros de cada serviço, 

                                                             
10 Imagem coletada do site: <http://www.tcm.sp.gov.br/painelnoticias/principal/2015/85_15Inova_V.html>. 
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bem como dos quantitativos acumulados; ainda, deverá ser acompanhada de 

relatório fotográfico com os serviços executados, memória de cálculo dos 

quantitativos da planilha, e diário de obra dos serviços devidamente assinado pelo 

engenheiro fiscal do contrato.  

289. As medições devem estar acompanhadas de documentos necessários que 

contemplam informações de qualidade, comprovando a inequívoca prestação do serviço, com 

os quantitativos fundamentados e a qualidade exigida controlada. 

5.2.3. Análise de evidências 

290. O objetivo principal quanto às medições foi analisar a qualidade das peças técnicas 

produzidas, de forma a não restar dúvida quanto à execução dos serviços, no tocante à 

quantidade e à qualidade. Cabe informar que, a organização processual do município divide em 

dois processos: o licitatório e o de pagamento. 

291. Inicialmente foi realizada a pesquisa documental dos editais CP 11/2012, CP 

07/2013, CP 03/2015, CP 04/2017, CP 013/2018 e CP 011/2019 disponibilizados no site da 

prefeitura, buscando identificar os critérios de medição e de pagamento e, posteriormente, 

confirmação nos respectivos processos administrativos de licitação. Os critérios são aqueles 

apresentados no parágrafo 288.  

292. Nos processos de pagamento visou confirmar a apresentação e a qualidade das 

informações das peças técnicas exigidas nos critérios de medição e pagamento dos citados 

editais. São apresentados boletins de medições, registros fotográficos dos serviços e uma 

planilha mostrando os consumos de concreto asfáltico por dia e os respectivos bairros atendidos.  

293. As informações apresentadas pelas peças técnicas disponibilizadas não se 

mostram satisfatória. O primeiro ponto a relatar é sobre o relatório fotográfico. Não registra o 

passo a passo do serviço, conforme definido em critério editalício e, logo, não permite a avaliação 

da qualidade do serviço em todas as suas etapas. Quanto à localização do serviço, o relatório 

traz somente a relação dos bairros atendidos. Seria razoável que houvesse a localização dos 

serviços informando também os logradouros, quadra ou até mesmo aproveitando-se de recursos 

mais avançados, como fotos georreferenciadas.  O segundo ponto é a ausência de croquis e, 

principalmente, de uma memória de cálculo que justificasse os quantitativos lançados na planilha 

de medição. Esta peça técnica é exigida em edital, conforme indicado no parágrafo 288, alínea 

d.  



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  96 

294. Diante dessa falta, procurou analisar diretamente na planilha de medição, como se 

deu a forma de obtenção desses quantitativos. E constatou que se utiliza do recurso da 

parametrização da planilha de medição, inclusive daqueles serviços que somente podem ser 

levantados em campo, tendo como o único argumento o consumo de concreto asfáltico (CA) em 

toneladas obtida na usina. Significa dizer que a planilha de medição é otimizada a realizar os 

cálculos dos serviços de forma automática, a partir do dado de entrada do consumo mensal de 

CA. Os parâmetros empregados (fórmulas) são os mesmos adotados nos orçamentos para efeito 

de estimativa dos quantitativos, não sendo boa prática estendê-los para as medições.   Citam-se 

as constatações realizadas nas medições dos contratos n° 001/2018, 332/2018 e 064/2020. O 

estudo é detalhado no papel de trabalho PT nº 05-2020 - Levantamento das medições 

parametrizadas presente no apêndice K. 

295. Em entrevista, expressa por meio do Extrato de Entrevista n°. 25 (fls. 374-375, 

vol.1), a fiscalização informa que em função da baixa capacitação da equipe de fiscalização e 

uma estrutura inapropriada não consegue desenvolver atividades de medição dos serviços em 

campo. Em observação direta da execução dos serviços não foi verificada a prática da 

fiscalização e nem da própria contratada de levantar em campo os serviços executados. Os 

fiscais de campo dão apoio logístico na identificação dos locais a realizarem o serviço. Isto 

reforça a evidência de que as medições são parametrizadas e realizadas pela contratada. 

5.2.4. Causas 

296. Existem quatro causas básicas para a deficiência nas medições das atividades de 

operações tapa-buraco. Uma de natureza orientativa e as demais alinhadas a recursos e 

processos de trabalho. 

297.  A primeira relacionada a não existência de um procedimento claro e objetivo 

orientando aos fiscais de campo e encarregados da contratada, sobre como proceder nas 

medições de cada uma das etapas do serviço.  

298. As outras duas associadas a este primeiro, como meios para prover a 

materialização do procedimento das medições em campo citado como:  

a. a falta de ferramentas para a desempenhar a tarefa, como trenas, planilhas, demais 

recursos tecnológicos que auxiliem os fiscais de campo e encarregados da 

contratada a quantificar e registrar os serviços em campo; 
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b. treinamento e capacitação contínua aos ficais de campo e encarregados da 

contratada, como fonte de orientação de como proceder nas medições, 

preenchimento dos registros, usos de software e outros. 

299. A quarta também está relacionada à falta de orientação e de capacitação a equipe 

de escritório (sessão técnica), auxílio de recursos tecnológicos para monitorar e controlar as 

medições.  

5.2.5. Efeitos e riscos 

300.  A sistemática das medições dos serviços de tapa-buraco não é fidedigna, não 

reproduz a realidade executada em campo ao realizar medições parametrizadas. Isso pode 

implicar em possível enriquecimento sem causa por uma das partes a cada medição. 

301. A exemplo disso, é o que se apresenta no item de maior materialidade, o 

fornecimento de CAP 50/70. Em decorrência dessa forma de medir, apresenta-se uma 

divergência quanto ao teor adotado na medição e o verificado por meio dos controles da usina 

de asfalto apresentados em resposta ao Ofício nº 027/2020-SFOSEng (fls. 356), o que levou a 

Administração a deixar de economizar cerca de R$ 672.000,00, nos últimos três contratos, 

incluso o vigente (até a 5ª medição), conforme estudo detalhado no papel de trabalho PT nº 04-

2020 - Confronto entre o fornecimento de CAP-50/70 medido e pago e o calculado pelo controle 

tecnológico presente no apêndice L.  

302. A partir da prática de não realizar o registro de dados das medições, com a ausência 

de memória de cálculo e croquis, há ainda uma perda de oportunidade na geração de 

informações que auxiliaria o gestor nas tomadas de decisão, a exemplo do: 

a. consumo de massa asfáltica por via/bairro, mês/ano; 

b. consumo de massa asfáltica e número de remendos por tipo (superficial ou 

profundo); 

c. consumo de massa asfáltica e número de remendos profundos por tipo (SANEAGO 

ou convencional);  

d. produtividade das equipes de campo. 

5.2.6. Conclusão 

303. O procedimento das medições das operações tapa-buraco não se mostra 

transparente e as informações disponibilizadas não são de qualidade. As omissões de peças 
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técnicas fundamentais para a comprovação dos quantitativos de cada etapa do serviço, como a 

memória de cálculo, recorrendo-se a parametrização da planilha de medição; e informações 

incompletas quanto à localização dos serviços e registros de fotos, colocam em dúvida a 

credibilidade do relatório de medição.   

304. Outro ponto conclusivo, em decorrência das dificuldades encontradas em relação 

a recurso e pessoal para apoio em campo, as medições ficam somente a cargo da contratada. 

Não há óbice a contratada realizar a própria medição. No entanto, tendo em vista o regime de 

execução dos contratos de "tapa-buraco" serem por empreitada por preço unitário, os riscos de 

imprecisão dos quantitativos são de responsabilidade da Administração. Então faz-se necessário 

a própria realizar as medições de forma mais meticulosa e transparente, com uma memória de 

cálculo mais detalhada possível, a fim de confrontar com a medição da contratada. 

5.2.7. Propostas 

305. No sentido de preencher as lacunas de competência e de estrutura que culminou 

na conclusão acima, recomendar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que:  

a. elabore um procedimento próprio que oriente os fiscais de campo e a contratada 

como deve ser realizada a medição dos serviços em campo. Juntamente a isso, 

disponibilize todo aparato instrumental, elabore planilhas que auxiliem os fiscais de 

campo e os encarregados da contratada a quantificar de forma expedita os serviços 

executados em campo; assim como treinamento e capacitação para desempenhar 

tais atividades; 

b. Passe também a elaborar as próprias medições, com memória de cálculo 

detalhada da quantificação de cada etapa do serviço, relatórios fotográficos com 

registros de cada etapa do serviço, da situação inicial ao remendo executado, como 

também a sua localização, a data do dia. 

c. ao encontro com o aparato instrumental recomendado na alínea a, e dentro da 

capacidade do município, implemente um aplicativo (sistema) que auxilie o fiscal 

de campo a levantar os quantitativos dos serviços, a realizar os registros 

fotográficos de cada etapa e possibilite ao gestor a geração automática de 

indicadores e relatórios de acompanhamento, inclusive as medições. 

5.2.8. Benefícios esperados 
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306. Ao implementar as propostas será promovida maior transparência e rastreabilidade 

das informações na prestação dos serviços executados e na aplicação dos recursos públicos. 

Visa o fortalecimento do controle interno na gestão e fiscalização do serviço e, 

consequentemente, prevenindo potenciais danos ao erário. 

307. Em específico ao desenvolvimento do aplicativo, além de aumentar a eficiência com 

o aumento da produtividade, a qualidade dos relatórios, poderá ser disponibilizado indicadores 

na geração de informações para subsidiar o gestor na tomada de decisões. 

5.3. Alta influência e impacto das atividades da concessionária nas manutenções do 

pavimento 

5.3.1. Situação encontrada 

308. A alta incidência dos serviços de manutenção e de expansão da rede de água e de 

esgoto no município, associado à uma deterioração precoce do remendo, exige mais controle e 

acompanhamento quanto à recomposição do pavimento.  

5.3.2. Critérios 

309. Diferentemente das rodovias, as vias urbanas possuem uma particularidade 

impactante na manutenção do pavimento. Sob elas estão instaladas redes de diversos sistemas 

de infraestrutura urbana, conforme ilustrado na figura 27. Redes de água e de esgoto atendendo 

o sistema sanitário; rede de drenagem presente no sistema viário; e em determinados 

municípios, concentrado na região sudeste do país, a rede de gás contido no sistema energético. 

E nos últimos tempos, com o pretexto de harmonizar o visual urbanístico, vem ganhando espaço 

a concepção de outras redes instaladas sob os pavimentos, como as redes elétrica e telefônico.   
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Figura 27. Configuração das redes de diversos sistemas 

 

Fonte:  Plano de Prevenção de Danos Comgás (2004) 

310. No entanto, será dado enfoque às redes de água e de esgoto, por serem, segundo 

Stuchi (2005, p.3) as grandes responsáveis por intervenções nos pavimentos em comparação 

às outras redes de infraestrutura urbana. As aberturas no pavimento podem se dar de duas 

formas: valas de pequena dimensão, como valas pontuais, transversais ou oblíquas ao leito 

carroçável da via ou de grandes extensões como as valas longitudinais, ilustradas na figura 28 

na ordem citada. Como pode-se observar, são intervenções de maior agressividade ao 

pavimento em função de atingir todas as camadas do pavimento, podendo chegar até ao subleito. 

Figura 28. Tipos de abertura de valas no pavimento – vala transversal à direita e vala 
longitudinal à esquerda 

Fonte: Stuchi, 2005 p.67, à esquerda e www.cesan.com.br/noticias, à direita 
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311. A abertura e fechamento de valas por concessionárias de água e de esgoto podem 

ocasionar as seguintes deteriorações ao pavimento, segundo Augusto Jr, Giamplia e Cunha 

(1992) apud Stuchi (2005, p. 42-43): 

a. deterioração das áreas do pavimento próximas à vala, devido à demora na 

recomposição ou não execução de corte das áreas afetadas (figura 29A); 

b. ruptura do pavimento reconstituído, devido à insuficiência de espessura ou má 

execução (figura 29B); 

c. recalque do pavimento reconstituído, devido ao adensamento do solo de reaterro 

(figura 29C); 

d. reconstituição do pavimento em nível acima da superfície do pavimento primitivo, 

causando grande desconforto ao usuário (figura 29D); 

e. desagregação do revestimento asfáltico a quente, devido à compactação a baixa 

temperatura (figura 29E). 
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Figura 29. Defeitos devido à execução inadequada dos remendos de valas longitudinais 
oriundos de manutenção e expansão da rede de concessionárias de água e de esgoto. 

 

Fonte: Augusto Jr. et al., 1992 apud Stuchi, 2005 p.43 

312. O município de São Paulo (SP) com o objetivo de reduzir os passivos, deflagrados 

do aumento nos serviços de manutenção rotineira de tapa-buraco, oriundo da necessidade de 

refazimento da vala das concessionárias, elaborou a Instrução de Reparação de Pavimentos 

Flexíveis danificados por abertura de valas (IR-01/2018), sendo na verdade uma revisão de uma 

edição do ano de 2014. 

313. Esta norma estabelece o procedimento executivo da recomposição do pavimento 

e faz recomendações específicas, conforme a extensão da vala, quanto à reposição do 
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revestimento asfáltico, estipulando a largura mínima. Visa evitar os defeitos apresentados no 

parágrafo 311 e ilustrados na figura 29. 

314. Ilustrado na figura 30, o procedimento executivo da recomposição do pavimento a 

Instrução IR-01/2018 traz, no seu item 3, “PROCEDIMENTO EXECUTIVO”, indica a forma de 

seleção dos materiais e o método executivo de cada uma das camadas do pavimento, do subleito 

ao revestimento. 

Figura 30. Procedimento executivo da recomposição do pavimento 

 

Fonte: IR 01/2018 - Instrução de Reparação de Pavimentos Flexíveis danificados por abertura de valas 
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315. Merece um destaque aqui, para as recomendações específicas da IR-01/2018 

quanto à reposição do revestimento dos remendos de abertura de valas. Fato de 

desconhecimento ou negligenciado pela maioria dos municípios. A abertura das vias cria uma 

zona enfraquecida do pavimento, haja vista a diferença das propriedades dos materiais original 

e o novo incorporado pela recomposição. Isso faz criar descontinuidades reproduzidas por 

trincas longitudinais, defeito mencionado na figura 29A e ilustrado via foto na figura 31, permitindo 

a infiltração de água potencialmente nociva ao pavimento.  

Figura 31. Trincas longitudinais entre o remendo e o pavimento original 

 

Fonte: Azambuja (2009, p. 58) 

316. Face ao exposto, as recomendações específicas da instrução IR-01/2018 visa 

mitigar essa propagação das trincas longitudinais ao estabelecer critérios de execução da largura 

para recomposição da capa asfáltica.  A seguir, nas figuras 32 e 33, é exposto os principais 

pontos sobre essas recomendações.  
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Figura 32. Principais pontos das recomendações específicas da IR-01/2018 

 

Fonte: IR 01/2018 - Instrução de Reparação de Pavimentos Flexíveis danificados por abertura de valas 
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Figura 33. Continuação-Principais pontos das recomendações específicas da IR-01/2018 

 

Fonte: IR 01/2018 - Instrução de Reparação de Pavimentos Flexíveis danificados por abertura de valas 

317. Intervenções deste tipo nos pavimentos urbanos são comuns no dia a dia dos 

municípios e, uma instrução dando diretrizes para a execução, combinado a uma fiscalização 

atuante, poderá lograr êxito quanto ao resultado final, proporcionando um pavimento de melhor 

desempenho, confortável e seguro ao usuário.  

5.3.3. Análise das evidências 
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318. Os serviços de remendo de valas aberto pela concessionária de água e de esgoto 

(SANEAGO) são executados pela própria prefeitura, por meio dos contratos de operações tapa-

buraco. Inicialmente foi realizada a pesquisa documental dos editais para contratação de serviço 

de operações tapa-buraco, as concorrências públicas CP 11/2012, CP 07/2013, CP 03/2015, CP 

04/2017, CP 013/2018 e CP 011/2019 disponibilizados no site da prefeitura. Visou identificar, no 

projeto básico ou no termo de referência, alguma referência de uma instrução ou uma orientação 

no próprio documento sobre especificamente o modo de execução de valas abertas pela 

concessionária. E posteriormente, verificado diretamente em cada um dos processos 

administrativos dos respectivos editais citados, confirmando pela ausência de uma instrução ou 

qualquer outra referência de execução deste serviço. 

319. Não obstante, em entrevista registrada no Extrato de Entrevista n°. 25 (fls. 374-375, 

vol.1), reforça a confirmação de inexistência, com o engenheiro fiscal informando que não há 

uma instrução normativa para este tipo específico de serviço. 

320. Mesmo sem a existência de uma instrução normativa própria ou referência, a 

qualidade da execução em campo poderia mostrar-se boa ou satisfatória. Buscou essa 

confirmação, por meio de observação direta, conforme registrado pelos papéis de trabalho PT nº 

02-2020 e PT nº 03-2020, nos apêndices I e M, respectivamente. O resumo das informações é 

dado nos parágrafos seguintes.  

321. Nas valas de manutenção de ligação predial, as pontuais, ilustrado na figura 34 

observou-se um serviço precário. Ao chegar no local, a equipe de trabalho já encontrava as valas 

previamente fechadas pela SANEAGO. Uma prática louvável a fim de preservar a segurança do 

usuário.  No entanto, não se viu um rigor da fiscalização e da contratada em verificar a integridade 

da recomposição das camadas do pavimento.  

322. O serviço inicia já logo pela limpeza da vala, seguida de uma compactação com 

placa vibratória, com o solo seco, no intuito de regularizar a superfície. Inicia o recorte da vala 

com picaretas, não promovendo a verticalidade das arestas, necessária para garantir a 

espessura. Não há uma limpeza final com jatos de ar comprimido para retirar todo o material 

solto. A pintura de ligação é realizada por um regador com a emulsão asfáltica de ruptura rápida 

do tipo RR 1C. Esse ligante asfáltico não se mostra adequado para a impermeabilização da base, 

tem apenas a função de ligação. Aplica-se a massa asfáltica com uma sobreposição ao 

pavimento original, a qual a única função identificada foi esconder o acabamento do recorte. 
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Essa prática acaba por contribuir para um desnivelamento do remendo frente ao pavimento 

original. 

Figura 34. Inconformidades de valas pontuais 

  

 Compactação para regularizar a superfície com o solo 
seco. 

 Base recomposta e compactada facilmente perfurada 
por uma haste metálica. 

  
 Detalhe do acabamento do recorte com a picareta.  Acabamento das arestas sem controle da espessura. 

  
 Pintura de ligação aplicada sobre vala com pó.  Camada de pó solta impedindo a aderência entre o 

ligante e a base. 
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 Aspecto final da pintura de ligação e detalhe final do 
recorte. 

 Aplicação da massa asfáltica com sobreposição ao 
pavimento original.  

Fonte: Equipe de auditoria (2020). 

323. Já em relação às valas contínuas, ilustrada na figura 35, da mesma forma que as 

valas pontuais, a SANEAGO já as deixa fechadas. Diante disso, não há como concluir sobre a 

integridade das camadas. No entanto, o destaque foi em relação à regularidade final, o 

nivelamento da base, que não garante a espessura do remendo. 

Figura 35. Inconformidades de execução em valas contínuas 

  

 Nivelamento da base não garante a espessura do 
remendo.  

 Não há garantia da espessura do pavimento. 
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 Espalhamento da massa asfáltica e detalhe do 

nivelamento. 
 Detalhe da espessura deixada para preenchimento 

da massa asfáltica. 

Fonte: Equipe de auditoria (2020). 

324. Comparado ao critério proposto, a instrução IR 01/2018, houve dúvidas sobre a 

integridade da base recompostas. Em relação a recomposição da capa asfáltica, em específico 

às valas contínuas, quanto a sua largura mínima, acredita-se que a fiscalização desconheça tal 

prática. A figura 36 ilustra como seria a recomposição da capa asfáltica com base no IR 01/2018. 

Figura 36. Reposição da capa asfáltica conforme IR 01/2018. 

  
 Tomando referência de boa prática a instrução IR 01/2018, item 4.2.2, a reposição da capa asfáltica seria toda 

a faixa de rolamento à esquerda das pistas, delimitada nas fotos pela linha vermelha (o eixo da pista). A solução 
partiria para uma fresagem seguida de reposição da capa asfáltica na espessura original do revestimento. 

Fonte: Equipe de auditoria (2020). 

325.  As demais etapas do serviço, não se mostraram aderentes às boas práticas e às 

instruções técnicas vinculadas ao serviço mais difundidas, com maiores detalhes nos planos de 

trabalho PT nº 02-2020 e PT nº 03-2020, nos apêndices I e M. 

326. Ao final da pesquisa documental, verificou no novo contrato entre o município e a 

concessionária (SANEAGO), o Contrato Programa nº 8012, de prestação de serviços públicos e 
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exploração de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário, a qual entrou em vigor no 

dia 27 de fevereiro de 2020. Na sua cláusula sexta, item 6.2, a obrigação da concessionária de 

promover a recuperação da pavimentação pública (vias e calçadas) quando provenientes de 

obras e serviços de manutenção, operação e/ou implantação de redes de abastecimento público 

objeto deste contrato.  

5.3.4. Causas 

327. A ausência de uma instrução normativa específica para recomposição de valas 

abertas de serviços de manutenção e expansão da rede de água e de esgoto, associada a um 

baixo rigor da fiscalização e da contratada na busca da qualidade do serviço. 

5.3.5. Efeitos e riscos 

328. A baixa qualidade do serviço de recomposição das camadas do pavimento, oriundo 

das intervenções da SANEAGO, gera passivos ao município, com a necessidade de refazer o 

serviço ou recorrer à paliativos em caráter de emergência, conforme figura 37.  

Figura 37. Baixa qualidade dos remendos de recomposição de base oriundos de intervenções 
da SANEAGO. 

  



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  112 

  
 Av. Contorno em frente ao Hospital INGOH (07/09/20) - As duas primeiras fotos são do dia 07/09/2020; 

 As quatro seguintes são do dia 01/12/2020 e mostram o processo de avanço da deterioração; 

 Remendo desnivelado e se deteriorando com a passagem dos veículos, além de gerar desconforto ao 
usuário. 

 

 
 Rua Ibirapuera – Summerville (21/10/20) 

 Afundamento e trincamento lateral da vala contínua - Veja figura 27 A e C 
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 Rua 04 – Vila Formosa A e C 
 Deterioração dos remendos de vala contínua  

329.  Mais registros fotográficos sobre os efeitos da qualidade de execução dos 

remendos oriundos de intervenções da SANEAGO estão no Relatório Fotográfico n°.10, presente 

no apêndice N deste trabalho.  

5.3.6. Conclusão 

330. A frequência de ocorrências de chamadas de tapa-buraco via Ouvidoria do 

município pode representar um indicador que expresse a magnitude dessas intervenções frente 

aos remendos de tapa-buraco convencional. Cabe mencionar que esses registros são 

realizados, na sua maioria, diretamente pela SANEAGO junto à Ouvidoria. 

331. De acordo com a figura 38 as ocorrências de tapa-buraco relacionadas às 

intervenções da SANEAGO superam em muito aos convencionais. No período de 2014 a 2019 

foram cerca de 29.000 (vinte e nove mil) ocorrências, representando 72% do total de chamadas 

e 2,6 vezes do convencional. Isso denota o quão presente essas intervenções influenciam no 

cotidiano da manutenção e impactam o desempenho da pavimentação do município. 
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Figura 38. Representatividade das ocorrências tapa-buraco SANEAGO no período de 2014 a 
2019. 

Fonte: Ouvidoria (156) do município 

332. Ademais a isso, agravasse ainda mais a ausência de um procedimento executivo 

de recomposição do pavimento e de um rigor da fiscalização e da contratada para com a boa 

técnica.  

5.3.7. Propostas 

333. Recomendar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que:  

a. elabore uma instrução de serviço que oriente a concessionária ou a contratada a 

realizar a recomposição do pavimento, apresentando explicitamente como 

proceder no preparo do subleito, na necessidade de substituição do material da 

base (alternativa BGS) e sua compactação, e na necessidade de realização de 

imprimação (alternativa EAI) e pintura de ligação com RR-1C, esta conforme o 

caso, posteriormente a compactação da base;  

b. detalhe procedimentos de aceitação para o serviço de recomposição do pavimento 

de modo a garantir a compactação e o nivelamento da base para garantir a 

espessura da camada de revestimento; 

c. exija maior rigor na qualidade de execução da recomposição do pavimento da 

concessionária e da contratada, de acordo com a instrução de serviço a ser 

elaborada; 
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d. faça cumprir a cláusula sexta, item 6.2 do Contrato Programa nº 8012 que obriga a 

SANEAGO a promover a recuperação da pavimentação pública (vias e calçadas) 

quando provenientes de obras e serviços de manutenção, operação e/ou 

implantação de redes de abastecimento público objeto deste contrato. 

5.3.8. Benefícios esperados 

334. A instrução do serviço permitirá definir o emprego de materiais e o procedimento 

de execução adequados, além de estabelecer um critério de aceitabilidade do serviço. Garantirá 

maior clareza quanto ao procedimento de execução e aos materiais empregados, facilitando a 

relação de obrigações entre as partes (concessionária, fiscalização e contratado).  

335. Além de tudo isso, a formulação de instruções técnicas sempre incentiva a 

promoção de aprimoramentos constantes, tendo como base a experiência acumulada com a sua 

aplicação, proporcionando, a cada atualização, uma melhor qualidade e desempenho dos 

remendos - eficiência nos gastos.  

336. Também permitirá a longo prazo uma eliminação ou uma redução de incidência de 

correção de falhas ou até mesmo reexecução dos serviços. 

6. Dos recapeamentos 

337. Conforme demonstra o gráfico 4 deste relatório, a atividade de recapeamento 

asfáltico ocupa a quinta posição dentro do programa Urbanização, das ações da Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, nos anos de 2014 a 2019.  

338. Com o intuito de avaliar esta atividade, buscou-se verificar como se deu a prestação 

do serviço de recapeamento, buscando verificar os controles internos que o município possui 

para garantir a qualidade dos projetos e das obras de recapeamento.  

339. Foram analisados três processos administrativos nº 51825-2013 (Contrato nº 

066/2013), nº 000075478-2019 (Contrato nº 020/2019) e (Contrato nº 322/2019), tendo em vista 

que foram os únicos encontrados do tema desde 2013. Apresenta-se abaixo as situações 

encontradas a partir da análise realizada. 

6.1. Ausência de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) 

6.1.1. Situação encontrada 
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340. Não se verificou um procedimento de levantamento das condições da malha viária 

e estudos que justificassem a solução técnica de recapeamento das vias (viabilidade técnica e 

econômica).  

341. Há ausência de critérios objetivos e maior transparência na escolha das vias. As 

linhas de ônibus são basicamente o único critério de escolha.  

6.1.2. Critérios 

342. O artigo art. 6º, inciso IX11, da Lei 8.666/93 ao definir o conceito de projeto básico 

apontou que ele deve ser elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

de modo a assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento. 

343. Na esteira do citado dispositivo legal o Ministério da Economia elaborou Instrução 

Normativa n° 40, dispondo sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a 

aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 

344. Ressalta-se, portanto, a importância dada ao ETP a nível federal. A citada instrução 

dispõe sobre o conteúdo que o ETP deve abordar, conforme exposto nos trechos abaixo: 

Art. 1º [...] Parágrafo único. Para os efeitos desta Instrução Normativa, considera-se ETP 
o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que 
caracteriza determinada necessidade, descreve as análises realizadas em termos de 
requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, 

dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua 
pela viabilidade da contratação. 

[...] 

Art. 5º Os ETP deverão evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução 
dentre as possíveis, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica, 
socioeconômica e ambiental da contratação. 

Art. 7º Com base no documento de formalização da demanda, as seguintes informações 
deverão ser produzidas e registradas no Sistema ETP digital: 

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido 

sob a perspectiva do interesse público; 

                                                             

11 IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 

do prazo de execução, (...). 
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II - descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, 
prevendo critérios e práticas de sustentabilidade; 

III - levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas 
possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: 

a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com 
objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que 
melhor atendam às necessidades da administração; e 

b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais 
contratadas, para coleta de contribuições. 

IV - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 

manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas 
técnica e econômica da escolha do tipo de solução; 

V - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de 
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com 
outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, 
das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de 
anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da 
licitação; 

VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável; 

VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes; 

IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão 
ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, 
justificando a ausência de previsão; 

X - resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional 
sustentável; 

XI - providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização 
e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; 

XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; e 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação (grifo 
SFOSEng) 

345. Deste modo, verifica-se que o ETP deve caracterizar a necessidade da contratação, 

demonstrar o problema a ser resolvido, as análises realizadas, as alternativas de solução e, por 

fim, a melhor solução dentre as possíveis. 

346. Segue abaixo duas manifestações do Tribunal de Contas da União, acórdãos n° 

2582/2010-Plenário e n° 3293/2011-Plenário, exigindo a realização e apresentação do ETP em 

duas obras do DNIT: 

Acórdão n° 2582/2010 – Plenário: 

9.1. determinar ao DNIT que, nas próximas licitações voltadas à contratação das obras de 
construção e implantação de trechos rodoviários na BR 484/ES: 

9.1.1. se abstenha de estabelecer, nos atos convocatórios, exigências que possam, de 
alguma forma, admitir, prever ou tolerar condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o caráter competitivo da licitação, de acordo com o art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei n° 
8.666/93 e o art. 1º da IN nº 1 do Ministério dos Transportes; 
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9.1.2. realize estudos técnicos e projetos preliminares, com a finalidade de verificar 
a viabilidade técnica e econômico-financeira de todo o empreendimento da BR 
484/ES, necessários à contratação do projeto executivo da obra, consoante o inciso 
IX do art. 6º e art. 12 da Lei 8.666/93 e o § 4º do art. 10 da Lei 11653/2008. 

9.2. autorizar a Secob 1 a efetuar a alteração da classificação dos indícios de 
irregularidades tratados nesta instrução - Restrição à competitividade da licitação 
decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento (IGC) e Implantação de 
empreendimento sem realização de estudo de viabilidade técnica e econômico-
financeira da obra (IGP) - para saneadas, no sistema Fiscobras; 

[...] 

9.5. arquivar este processo. (grifo SFOSEng) 

Acórdão n° 3293/2011 – Plenário: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar ao Dnit, com base no disposto pelo art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, 
que apresente a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias : 

9.1.1. estudos preliminares aos projetos básicos que comprovem a viabilidade 
técnica, econômica e ambiental da nova ponte a ser construída sobre o Canal das 
Laranjeiras, nos quais sejam abordados, especificamente, as seguintes questões: 
a) o porquê da construção de uma nova ponte, em detrimento da ampliação daquela 
existente; b) a viabilidade da localização do traçado da nova obra de arte especial; 
e c) a adequação da solução técnica adotada de estrutura estaiada; 

[...] 

9.5. encaminhar cópia do Acórdão proferido, acompanhada do Relatório e do Voto que o 
fundamentarem, ao Dnit, ao Consórcio Camargo Corrêa/M.Martins/Construbase. (grifo 
SFOSEng) 

347. O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) no procedimento de 

auditoria PROC IBR GER 001/2015 que trata de análise do planejamento prévio à licitação 

aborda a importância de se identificar as necessidades, estimar os recursos e escolher a melhor 

alternativa, de forma a atender aos anseios da população e evitar o desperdício dos gastos 

públicos. 

348. O citado procedimento busca analisar se o programa de necessidades dos estudos 

de viabilidade, observam as necessidades do órgão e da sociedade, priorizando as ações e 

empreendimentos que deverão ser relacionados para estudos de viabilidade. A análise se o 

programa de necessidades aborda pontos como: áreas de influência de cada empreendimento; 

futuros usuários e escolha do lugar. 

349. Verifica, ainda, se os estudos de viabilidade atendem diversos pontos dentre os 

quais: aspectos técnicos, socioeconômicos e ambientais; programação das diversas fases do 

empreendimento através da estimativa de prazos; previsão e disponibilidade orçamentária. 
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350. Em consonância com as referências citadas, o Tribunal de Contas do Município de 

São Paulo (TCM-SP) expediu a Resolução TCM-SP n° 31/2019 que dispõe sobre zeladoria, 

planejamento e execução dos serviços de conservação e manutenção da malha viária na Cidade 

de São Paulo. Expõe-se abaixo o conteúdo da resolução: 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, RESOLVE: 

Art. 1º No planejamento dos serviços de conservação e manutenção da malha viária, 
os órgãos públicos municipais da Administração direta e indireta devem considerar, para 
efetivação de suas licitações e contratos vindouros, o mapeamento das vias mediante a 
utilização de critérios adequados, com aplicação de modernas técnicas de 
engenharia, tais como o “Acelerômetro”, desenvolvido pela Fundação de 
Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia, e a varredura a “laser”, sem prejuízo 

da observância das disposições da Resolução nº 14/2016 deste Tribunal de Contas sobre 
execução dos referidos serviços. 

Art. 2º As justificativas para a escolha das vias, assim como os correspondentes 
serviços de sua adequada recuperação, deverão ser fundamentadas em 
levantamentos e pareceres técnicos embasados em critérios que levem em 
consideração tanto o grau de deterioração quanto o nível de utilização da via. 

Parágrafo único. Deverão ser considerados, também, quando necessários, os dados dos 
relatórios da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, ou de outra 
entidade que venha a ser contratada pela Prefeitura para a gestão do pavimento da Cidade 
de São Paulo. 

Art. 3º As contratações das intervenções nas vias escolhidas na forma dos artigos 
1º e 2º deverão ser precedidas de levantamentos precisos das condições do 
pavimento, utilizando-se de laudos, tais como de Varredura a “Laser”, Vídeo 
“Distress Survey”, câmeras térmicas, ou outra técnica objetiva que permita 
avaliação precisa dos serviços e suas quantidades. 

Parágrafo único. Todo reforço estrutural do pavimento deverá ser precedido dos 
ensaios específicos, com a devida justificativa para sua execução e pagamento. 

Art. 4º As medições dos serviços de conservação e manutenção da malha viária urbana 
serão acompanhadas de laudos evidenciando a correta execução dos serviços de 
recuperação do pavimento, de guias e sarjetas, tampões e drenagem, antes e depois de 
sua execução, por meio das técnicas de engenharia existentes no mercado. 

Art. 5º A Municipalidade deverá manter as informações e seus laudos conclusivos em 
banco de dados específico para auxílio na gestão da manutenção do pavimento viário. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. (grifo SFOSEng) 

351. Verifica-se que a escolha da via a sofrer intervenção deverá ser fundamentada em 

levantamentos e pareceres técnicos, sendo que estes devem levar em consideração o grau de 

deterioração e o nível de utilização da via. 

352. A resolução reforça a necessidade de realização de levantamento preciso das 

condições do pavimento para precisa avaliação dos serviços e suas quantidades. Salienta-se o 

apontamento de que todo reforço estrutural do pavimento deve ser precedido de ensaios 

específicos. 
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353. Demonstra-se, assim, a importância da realização de estudos técnicos previamente 

a licitação, de forma a embasar tecnicamente o empreendimento a ser construído. 

6.1.3. Análise das evidências 

354. Realizou-se, inicialmente, pesquisa documental dos processos administrativos 

000046174-2019 e 000053454-2018 que tratam do recapeamento de diversas vias do município, 

com o objetivo de verificar a existência de estudos preliminares à licitação e seu conteúdo. Não 

se constatou qualquer estudo contemplando o levantamento das necessidades de intervenções 

na malha viária do município, e o critério de escolha das vias; 

355. Como não havia ETP nos processos analisados, buscou-se entrevistar os 

responsáveis pela elaboração dos projetos a fim de verificar se estes se encontravam em 

apartado. 

356. No extrato de entrevista n°. 23 (fls. 370-371, vol. 1), o projetista informou que a 

relação das vias urbanas a sofrerem intervenções de recapeamento são definidas pela 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

357. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no extrato de Entrevista n°. 24 (fls. 372-

373, vol. 1), informou que a demanda é definida a partir de consulta à Companhia Municipal de 

Trânsito e Transporte (CMTT) e a equipe de tapa-buraco, em que se estabelece uma relação de 

vias a sofrer recapeamento. Posteriormente seleciona as vias a partir de uma avaliação visual, 

dando prioridade aquelas que compõe linhas de ônibus. 

358. A partir das evidências apontadas, constata-se que não há um procedimento de 

levantamento das condições da malha viária e estudos que justificassem a solução técnica de 

recapeamento das vias (viabilidade técnica e econômica), um programa anual de necessidades 

de manutenção e reabilitação das vias urbanas no município, e posterior escolha, isto é, 

priorização das vias, com base em critérios objetivos/técnicos, a serem recapeadas.  

359. Apesar de utilizarem vias de linhas de ônibus como critério de escolha, e sua 

importância em vias urbanas, não somente ela deveria compor o critério, mas sim ser levado em 

conta outros aspectos, como a última intervenção, hierarquia das vias, a condição dos 

pavimentos e sua idade. Até porque dentre as vias de linhas urbanas, deverá existir um critério 

para escolher entre uma ou outra. Há ausência de critérios objetivos e maior transparência na 

escolha das vias. 
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6.1.4. Causas 

360. Verifica-se que o procedimento adotado pela Secretaria de Obras para escolha das 

vias a serem recapeadas não parte de um conhecimento da demanda total da malha viária 

urbana, a partir de um programa de necessidades de manutenção e reabilitação anual. 

361. Não há um procedimento sistemático de levantamento e avaliação das condições 

da malha viária de forma a subsidiar, com base em critérios técnicos e objetivos, a escolha das 

vias a serem recapeadas. 

362. Não há, ainda, estudos que justifiquem a escolha das vias, assim como os 

correspondentes serviços de sua adequada recuperação, levando em consideração tanto o grau 

de deterioração quanto o nível de utilização da via, relação custo/benefício a ser verificada pelo 

estudo de viabilidade. 

6.1.5. Efeitos e riscos 

363. Há o risco da escolha das vias a serem recapeadas se dar com base em critérios 

limitados, subjetivos ou mesmo com base apenas na experiência do engenheiro, em detrimento 

de outras vias com maior necessidade. Tal situação traz como consequência o enfraquecimento 

ou questionamentos sobre a legitimidade da obra pública. 

364. Constatou-se a adoção da solução técnica de recapeamento em detrimento de 

outras soluções mais viáveis economicamente, menos onerosas e atendendo tecnicamente.  

365. É o caso das ruas Cel. Zeca Louza, Cunha Matos e Egerineu Teixeira, no bairro 

Jundiaí, nas quais adotou-se a solução recapeamento de 3 cm, no valor total de R$ 191.325,50 

(R$ 32,75/m²). Para estas vias caberia a solução de uma fresagem fina para regularizar a 

superfície + microrrevestimento 8 mm, no total de R$ 50.845,32 (R$ 8,70/m²), resultando em uma 

economia de R$ 140.480,14, conforme demonstra o papel de trabalho PT nº 09-2020, apêndice 

O. 

366. Logo este recurso poderia ter sido aplicado em outras vias, cuja solução de 

recapeamento se mostrasse mais adequada técnica-economicamente. 

6.1.6. Conclusão 
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367. A ausência de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) prejudica a legitimidade das 

obras de recapeamento, pois tanto a escolha das vias quanto a escolha da solução técnica não 

são bem fundamentadas em critérios técnicos. 

6.1.7. Propostas 

368. Recomendar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que: 

a. implante procedimento/metodologia de estudos técnicos preliminares que possam 

justificar a escolha da via (legitimidade), e demonstrar a viabilidade técnica-

econômica para a escolha da solução de recapeamento. 

b. as justificativas para a escolha das vias, assim como os correspondentes serviços 

de sua adequada recuperação, deverão ser fundamentadas em levantamentos e 

pareceres técnicos embasados em critérios que levem em consideração tanto o 

grau de deterioração quanto o nível de utilização da via. 

6.1.8. Benefícios esperados 

369. Após a implementação da determinação espera-se que o gestor tenha maior 

subsídio para tomar a melhor decisão. 

370. A obra terá maior legitimidade, pois buscará intervir nas vias com maior 

necessidade de recapeamento.  

371. Haverá maior transparência quanto à escolha das vias, a partir de uma metodologia 

com critérios objetivos.  

372. E maior eficiência (otimização) na aplicação dos recursos, tendo em vista o seu 

emprego em pontos onde realmente são necessários; 

6.2. Deficiência dos Projetos Básicos 

6.2.1. Situação encontrada 

373. Os projetos básicos de obras de recapeamento não apresentam a completude 

necessária, apresentando deficiências na sua elaboração. 

6.2.2. Critérios 
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374. A instrução de projeto de restauração do pavimento do DER-SP, IP-DE-P00/002, 

define que o recapeamento, quando relacionado à melhoria da condição estrutural, é 

denominado reforço estrutural. Quando relacionado à função de melhoria funcional, é 

denominado camada de regularização. 

375. Para avaliar os projetos de recapeamento do município de Anápolis, a equipe de 

auditoria utilizou dos seguintes parâmetros que serão abordados com mais detalhes abaixo. 

I. Estudos Preliminares 

376. Todo investimento em obras deverá ser precedido de estudos preliminares de 

forma a confirmar a sua viabilidade. É nesse ponto que se revela a sua importância, evitando 

casos de prejuízos ao erário com a constatação da inviabilidade da obra na fase de elaboração 

do projeto básico e, não muito raro, até mesmo com a obra concluída.   

377. Esse tema foi abordado com maior profundidade no item 6.1.1 deste relatório. Não 

obstante, ressalta-se novamente que é a partir desta etapa que é possível precisar as vias e a 

solução técnica adotada. 

II. Relação das vias 

378. É essencial que o projeto apresente a relação das vias a sofrerem intervenção, a 

qual deve ser resultado dos estudos preliminares. Atributos importantes já podem ser destacados 

nessa relação como a sua extensão, classificação da via (local, coletora, arterial ou expressa) e 

o número N proveniente do estudo de tráfego.  

III. Avaliação local das condições de microdrenagem das vias urbanas 

379. Tendo em vista que a obra de recapeamento, visa melhorar a condição do 

pavimento, é de extrema importância realizar a verificação dos dispositivos de drenagem da via 

a ser recapeada, haja vista que se estes não estiverem funcionando bem, o pavimento terá 

menor durabilidade.  

380. Desta forma, faz-se importante a existência de relatório avaliando as condições de 

drenagem da via verificando os seguintes pontos quanto a eficiência da microdrenagem: 

 ausência e integridade dos dispositivos de drenagem (sarjetas, meio-fio, boca de 

lobo);  

 configuração geométrica da via (inclinação) se apresenta favorável ao escoamento; 
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 a cobertura do sistema no local, se apresenta satisfatória, a ponto de não estar 

comprometendo o desempenho da pavimentação da via, fundamentada também 

na testemunha e em opiniões dos contribuintes locais. 

IV. Nivelamento dos poços de visitas (PVs) 

381. O serviço de recapeamento altera o nível da via urbana ao passo que a cota dos 

poços de visitas (PVs) dos sistemas de esgoto e água pluvial deverá acompanhá-la. O não 

nivelamentos dos poços de visitas gera desconforto e risco à segurança dos usuários da via, 

além de, reiteradamente, necessidade de manutenções corretivas devido à danificação das 

tampas e das paredes das chaminés com aumento do impacto da roda sobre o dispositivo.  

382. Em virtude disso, nos projetos de recapeamento deverão constar o serviço de 

nivelamento dos PVs, levantando as suas localizações, as suas quantidades, a identificação do 

sistema aplicado (esgoto ou pluvial) e o método executivo a ser empregado. 

V. Estudos de tráfego 

383. Deve ser apresentada a memória de cálculo do estudo de tráfego para a 

determinação do N (número de repetições do eixo padrão 80,0 KN), parâmetro sem qual não é 

possível realizar o dimensionamento do reforço estrutural. Pode-se determinar o N por duas 

formas distintas, apresentadas abaixo. 

384. A primeira trata-se de realizar a contagem do tráfego e a classificação dos veículos 

para cada via urbana. Balbo (2007) aponta que as contagens são realizadas em períodos de 

sete dias, cobertas as 24h do dia, com a utilização de equipamentos automatizados ou 

levantamentos visuais em campo. Posteriormente extrapola-se a contagem para mês e ano. 

Deve-se considerar as possíveis sazonalidades existentes nos estudos de tráfego. 

385. No caso dos levantamentos visuais com equipe de campo, Balbo (2007) recomenda 

a realização das contagens em períodos sequenciais de uma hora, adotando a nomenclatura do 

DNIT para classificação dos veículos, conforme demonstra a figura 39: 
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Figura 39. Exemplo de extrato de contagem de tráfego 

 

Fonte: Figura retirada do Manual de Estudos de Tráfego, DNIT (2006). 

386.  A partir da contagem de tráfego e, na ausência da pesagem dos veículos e dados 

históricos, pode-se fazer a estimativa do carregamento por eixo com base nas cargas máxima 

legais vigentes no Brasil. Deste estudo são determinados os seguintes parâmetros: VDM 
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(Volume Diário Médio), Fator de Equivalência de Cargas (FEC), Fator de Carga (FC), Fator de 

Eixo (FE) e o Fator de Veículos (FV). 

387. Para o cálculo deve-se, ainda, adotar os seguintes parâmetros: Fator de sentido 

(Fs), Fator de Distribuição (Fd) e Fator de Frota (Ff). A partir destes valores, além do período de 

projeto e da taxa anual de crescimento do tráfego, é possível calcular o número N, para um 

crescimento linear ou geométrico. 

388. A segunda trata-se da adoção de um valor de N característico em função da 

classificação da via urbana, conforme dispõe a IP-02/2004 da PMSP, que cobre uma 

determinada faixa de N, em função do volume e tipo de veículos, horizonte de projeto e tipo de 

tráfego.  

389. Percebe-se que foi um recurso para racionalizar o cálculo do N, evitando o 

dispendioso estudo e cálculo do N para cada via urbana de mesmas características de tráfego.  

VI. Avaliação funcional do pavimento 

390. A instrução de projeto IP-DE-P00/003 do DER-SP que trata da avaliação funcional 

e estrutural de pavimento aponta que a avaliação funcional é a determinação da capacidade de 

desempenho do pavimento em termos de seventia proporcionada ao usuário, ou seja, o conforto 

em termos de qualidade de rolamento. É dividida em avaliação funcional subjetiva ou objetiva do 

pavimento. 

391. A avaliação funcional subjetiva visa determinar o grau de conforto e suavidade ao 

rolamento proporcionado pelo pavimento com base no valor de serventia atual (VSA), conforme 

o procedimento DNIT 009/2003 – PRO. 

392. A avaliação funcional objetiva afere o estado da superfície do pavimento através da 

observação dos defeitos na superfície do pavimento, como trincas, afundamentos, panelas, 

remendos, dentre outros. É importante parâmetro para subsidiar o projetista da melhor alternativa 

de projeto. O DNIT possui os seguintes procedimentos de avaliação dentre outros: DNIT 

008/2003-PRO, DNIT 006/2003 – PRO, DNIT 007/2003 – PRO, DNER-PRO 182/1994. 

VII. Avaliação estrutural do pavimento 

393. A avaliação estrutural visa determinar a capacidade de desempenho estrutural do 

pavimento, que por sua vez é a capacidade de manter sua integridade estrutural. A avaliação 

estrutural de pavimentos consiste na análise das medidas de deslocamentos verticais 

recuperáveis da superfície do pavimento quando submetido a determinado carregamento.  
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394. Pode ser determinada pela utilização da Viga Benkelman, conforme DNER-ME 

024/94, ou pela utilização do deflectômetro de impacto do tipo “Falling Weight Deflectometer – 

FWD”, conforme DNER-PRO 273/96. 

395. Deve-se determinar as deflexões características (deflexões representativas) das 

seções homogêneas, importante parâmetro de projeto de reforço estrutural. 

VIII. Realização do dimensionamento do reforço (Hr) com base nas normas vigentes 

396. Uma vez levantado o número N e a deflexão característica, a partir do estudo de 

tráfego e levantamento das deflexões respectivamente, determina-se a espessura do reforço, 

conforme o método vigente adotado. Os métodos de dimensionamento de reforço vigentes são: 

DNER PRO 10/79 (PRO-A); DNER PRO 11/79 (PRO-B); DNER PRO 159/85; DNER PRO 

269/94; IP 09/2004 PMSP. 

397. Após a solução definida é de boa prática realizar a sua avaliação mecanicista, 

levando em conta a retroanálise de módulos de elasticidade das camadas do pavimento 

existente, para a verificação de vida de fadiga do reforço do pavimento existente.  

IX. Soluções para mitigação da propagação das trincas 

398. A IP-DE-P00/002 do DER-SP alerta que a aplicação direta de camada de reforço 

estrutural sobre pavimento com elevado grau de deterioração, principalmente com presença de 

trincas interligadas do tipo couro de jacaré, em curto intervalo de tempo, pode apresentar trincas 

de reflexão que se propagam da antiga camada de revestimento asfáltico para a nova.  

399. Diante disso, segundo Balbo (2007), nos projetos de reforço estrutural têm sido 

dada cada vez mais importância a sua abordagem, com estudos e soluções para retardar essa 

propagação e, assim, prolongar a vida útil do pavimento. Em face dessa circunstância, a 

consideração desse item no projeto básico mostra-se relevante.  

400. Bernucci et al. (2008) apresenta soluções para este problema, dentre as quais: 

fresagem parcial; emprego de geossintéticos (geotêxtil e geogrelha); camadas intermediárias de 

alívio de tensões (SAMI); camadas de dissipação de trincas e espessura de recapeamento 

aumentada (hr + espessura de sacrifício). 

X. Existência de orçamento detalhado e cronograma 
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401. Conforme dispõe a Lei nº 8.666/93 deve existir orçamento detalhado em planilhas 

que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Verificou-se, ainda, a existência 

de cronograma da execução das obras. 

6.2.3. Análise das evidências 

402. Inicialmente, realizou-se pesquisa documental dos processos administrativos 

000046174-2019 (Contrato n° 322/2019) e 000053454-2018 (Contrato n° 020/2019), com o 

objetivo de verificar a completude dos projetos de recapeamento. Procedeu-se coleta de dados 

pelo PT nº 06-2020 - Conteúdo Técnico Necessárias Projeto Básico, apêndice P.  

403. A análise do conteúdo constatou a deficiência do projeto básico por inexistência de 

cerca de 71% dos elementos essenciais para a sua elaboração, conforme ilustra a figura 40: 

Figura 40. Verificação do conteúdo técnico dos projetos de recapeamento 

Fonte: Equipe de auditoria (2020). 

404. Verifica-se a falta de elementos fundamentais, dentre os quais: estudos 

preliminares, avaliação dos dispositivos de drenagem superficial em um dos projetos, previsão 

de nivelamento dos poços de visita (PVs), estudos de tráfego, avaliação funcional e estrutural do 

pavimento, além do correto dimensionamento do pavimento. 
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405.  Aponta-se destaque para ausência da avaliação da condição das vias (avaliação 

funcional) que poderia indicar desde uma solução mais simples (conserva) até mesmo a 

necessidade de uma análise mais aprofundada (avaliação estrutural).  

406. Assinala-se, ainda, a não utilização das normas vigentes para realização dos 

projetos de recapeamento. Constatou-se a prática de adotar solução única, recapeamento 3 cm, 

em trechos longos de avenidas e ruas. Pontua-se que a solução pode variar ao longo da via, 

havendo trechos que demandem soluções mais ou menos robustas que a escolhida. 

407. Constatou-se, a partir do Street View do Google Maps, nas obras de recapeamento 

do processo administrativo 000053454-2018 (Contrato n° 020/2019), a demarcação a tinta dos 

defeitos localizados nas vias a serem recapeadas e sua respectiva solução, fato constatado após 

a licitação e disponível no apêndice Q. 

408. Verificou-se que a administração firmou aditivo de preço para o Contrato n° 

020/2019, no valor de R$ 686.900,44 (seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos reais e 

quarenta e quatro centavos), totalizando aproximadamente 23,4% do valor contratado, próximo 

ao limite legal de 25% para aditivos.  

409. Reforça-se que o aditivo decorreu de não previsão em projeto das correções dos 

defeitos existentes no pavimento previamente ao recapeamento, fato que culminou nas 

marcações dos defeitos no pavimento, com o intuito de quantificar e demarcar as áreas 

defeituosas para correção. 

410. Ressalta-se, ainda, que em sua grande maioria, as soluções apontadas nas 

demarcações revelavam a necessidade de remendos profundos no pavimento, demandando 

intervenções na base do pavimento. 

411. Essa situação reforça a carência do projeto básico do Contrato nº 020/2019, tendo 

em vista que essa circunstância ensejaria um estudo mais aprofundado sobre a solução ideal, 

requisitando avaliação estrutural da via que poderia revelar uma intervenção mais robusta.  

412. Ainda pelo Street View do Google Maps, constatou-se nas vias locais do Contrato 

n° 322/2019 possível superdimensionamento, visto que as vias analisadas necessitariam de 

correções pontuais seguidas de rejuvenescimento. O que novamente reforça a necessidade de 

estudos mais aprofundados para elaboração dos projetos. 

413. Por fim, realizou-se entrevista com o projetista dos projetos analisados, vide extrato 

de entrevista n°. 23 (fls. 370-371, vol. 1), sendo possível constatar os seguintes pontos: 
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i. Informou adotar as normas técnicas da GOINFRA para elaboração dos projetos de 

recapeamento. No entanto, em outro momento, ao ser questionado quanto ao 

critério da definição da espessura do revestimento a ser recapeado, informou que 

utiliza a mesma metodologia para dimensionamento de pavimentos novos, partindo 

do número de passagens do eixo padrão de 8,2 tf.  

414. Deve ser ressaltado que a norma "IP-12 GOINFRA – Projeto de Restauração 

Estrutural de Pavimentos Flexíveis e Semi-rígidos" utilizada para restauração de pavimentos não 

apresenta esta metodologia de cálculo. 

415. A partir da entrevista, verificou-se, ainda, os seguintes assuntos: 

ii. Informou que não aprofunda o estudo a nível de avaliação estrutural nas vias em 

estado do tipo ruim/péssimo. Reforçou que para melhorar o procedimento de 

avaliação do pavimento faz-se necessário uma estrutura maior; 

iii. Quanto ao motivo da adoção da mesma solução técnica para trechos longos, 

informou que realiza levantamento ao longo de todo trecho e apesar de concordar 

que os trechos poderiam ser divididos em subtrechos com diferentes soluções, opta 

por adotar uma mesma solução ao longo de todo trecho. 

6.2.4. Causas 

416. Uma das causas para a situação encontrada é a ausência de procedimento próprio 

ou de adoção de instruções de outros órgãos para elaboração de projeto básico de 

recapeamento. 

417. Como não há adoção de uma instrução de projeto para reforço do pavimento, não 

são realizados procedimentos de avaliação da via, dentre os quais a avaliação funcional, em 

seguida, conforme o caso, a estrutural do pavimento, que permitiriam definir estratégias mais 

adequadas em cada caso. 

418. Verifica-se a carência de ferramentas e instrumentos, recursos em geral, para 

elaboração de projeto básico. Como exemplo cita: Ensaio deflectométrico (viga benkelman, 

FWD) e sondagens. 

419. Outra importante causa verificada é a ausência de promoção de treinamentos e 

cursos de capacitação contínua aos engenheiros da Secretaria de obras. Constata-se que 
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somente o uso da experiência do engenheiro não é suficiente para garantir a qualidade do projeto 

e das obras de engenharia. 

420. Por fim, aponta-se que não há a consideração de um horizonte de projeto do ciclo 

de vida do pavimento para elaboração de projeto básico. 

6.2.5. Efeitos e riscos 

421. Um efeito da situação encontrada é a adoção de mesmas soluções técnicas 

(espessura padronizada) para diferentes vias, e, ao longo delas, independente da sua condição. 

Desta forma, pode acontecer das soluções técnicas adotadas serem superdimensionadas em 

detrimento de outras vias com necessidades urgentes, armazenando vida útil, ou 

subdimensionadas, levando a via a se deteriorar precocemente. 

422. Outro efeito constatado é formalização de aditivos contratuais em função de projeto 

básico deficiente. Verificou-se, no caso do aditivo n°. 02 do contrato n°. 020/19, o quase 

esgotamento do limite legal de aditivos em serviços considerados essenciais, de fácil 

previsibilidade para obras de recapeamento, quais sejam a recuperação prévia do pavimento 

com remendos superficiais e/ou profundo.   

423. Outro risco existente é a ineficiência na aplicação dos recursos financeiros 

destinados a manutenção e reabilitação das vias, tendo em vista a escolha incorreta da solução 

técnica. 

6.2.6. Conclusão 

424. Diante do exposto, conclui-se que os projetos básicos de obras de recapeamento 

não apresentam a completude necessária, com um grau de detalhamento adequado, justificando 

tecnicamente as soluções adotadas.  

6.2.7. Propostas 

425. Recomendar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que: 

a. elabore uma instrução própria, ou adoção de outra consagrada, de projetos de 

recapeamento seguidas de revisões, com o intuito de suprir as lacunas que 

porventura forem surgindo na sua aplicação; 
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b. dê condições estruturais (ferramentas e instrumentações) que permitam ao 

projetista desenvolver avaliações das condições do pavimento e, assim, definir a 

melhor estratégia de M&R, no caso, o recapeamento e seu detalhamento; 

c. promova treinamentos e capacitação contínua aos projetistas, visando o 

preenchimento de lacunas de competências que o órgão necessite;  

d. preveja em projetos de recapeamento as intervenções prévias de remendos 

superficial e profundo, quando os levantamentos de campo e, posterior, avaliação 

definir a necessidade, como também deixar claro neles a competência de 

execução;  

e.  a solução recapeamento deverá ser fundamentada em levantamentos e pareceres 

técnicos embasados em critérios que levem em consideração tanto o grau de 

deterioração quanto o nível de utilização da via. 

6.2.8. Benefícios esperados 

426. A partir da implementação das recomendações acima, espera-se a padronização 

de procedimento com adoção de uma metodologia de elaboração de projeto de modo a 

possibilitar: 

 a escolha de soluções mais precisas e assertivas com melhor custo-benefício; 

 A resolução das causas dos problemas das vias; 

427. A elaboração de projeto básico mais completo, mitigando os riscos de aditivos e de 

restrições financeiras do limite legal para tal e maior eficiência na aplicação dos recursos 

públicos. 

6.3. Baixa atuação e transparência da fiscalização 

6.3.1. Situação encontrada 

428. Verificou-se a baixa atuação e transparência da fiscalização nas obras de 

recapeamento. A administração carece de controles internos que certifiquem a correta execução 

das obras pelas empreiteiras. 

6.3.2. Critérios 



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  133 

429. A Lei nº 8.666/93 dispõe no Art. 6712 que a execução contratual deve ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante da administração formalmente designado. No 

parágrafo primeiro13 do citado artigo a Lei complementa que o representa anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

430. Desta forma, resta clara a responsabilidade do fiscal em elaborar registro próprio 

no decorrer da execução contratual com o intuito de resguardar o bom andamento da obra. 

431. A Instrução de Serviço n°. 6/DG-2018 que aprova o Manual de diretrizes para a 

Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do DNIT, estabelece as atividades que 

são responsabilidade do fiscal técnico do DNIT. Apresenta-se abaixo trecho da referida instrução: 

  As atividades do Fiscal técnico envolvem tarefas como verificar a regularidade da 

prestação contratada, acompanhamento “in loco” da execução física-financeira do objeto 

do contrato, zelar pela fiel execução do contrato, verificar se os prazos estipulados no 

cronograma físico-financeiro estão sendo cumpridos, verificar o cumprimento das normas 

internas, elaboração de registro próprio e individualizado para avaliação e aceite de 

produtos e serviços e verificação de quantidade e qualidade dos recursos utilizados 

ou fornecidos. 

  As atividades devem ser registradas por meio de relatórios técnicos mensais, que 

deverão, obrigatoriamente, serem instruídos no respectivo processo. (grifo 

SFOSEng) 

432. Observa-se que a instrução determina que o fiscal deve elaborar registro próprio e 

individualizado para avaliação e aceite dos produtos e serviços. Aponta, ainda, que as atividades 

devem ser registradas por meio de relatórios técnicos mensais. 

433. A Instrução de Serviço n°. 3/DG-2016 do DNIT estabelece o modelo de relatório de 

supervisão e gerenciamento de obras padrão do DNIT. O modelo traz o conteúdo que deverá 

ser abordado no relatório. A título exemplificativo aponta-se a seguir alguns assuntos que devem 

ser tratados: 

 informações sobre o andamento da obra;  

                                                             
12 Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 

13 § 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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 acompanhamento físico-financeiro da obra; 

 relato dos serviços executados pela construtora; 

 relatos de interferências que podem atrasar o cronograma físico financeiro; 

 registros de não conformidade, pelo não cumprimento do projeto ou de normas 

técnicas (modelo do DNIT é apresentado na figura 41); 

 relatório fotográfico da obra (as fotos devem ser acompanhadas de breve relato 

sobre o serviço executado, além de suas coordenadas geográficas); 

 diário de obra; 

 ensaios de laboratório (expor as conclusões obtidas a partir dos resultados dos 

ensaios, além das recomendações que se fazem necessárias); 

Figura 41. Modelo de ficha de registro de não conformidade do DNIT 

 

Fonte: Instrução de Serviço n°. 3/DG-2016 do DNIT. 
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434. A importância de se elaborar relatórios técnicos reside justamente no registro 

próprio pelo fiscal, determinado por Lei, fornecendo maiores garantias a administração de que a 

obra está sendo executada conforme o projeto e a normas técnicas.  

435. O quadro 8 deste relatório, elaborado de acordo com a especificação de serviço 

031/2006-ES do DNIT, apresenta os controles tecnológicos que devem ser verificados na 

execução da camada de concreto asfáltico. Ressalta-se a importância de se verificar, 

principalmente, o controle de produção e aplicação do CAUQ, na usinagem, espalhamento e 

compactação da massa. 

436. Aponta-se novamente os principais controles a serem realizados nestas etapas: 

 Na usina: Controle da quantidade de ligante e graduação dos agregados; controle 

de temperatura dos agregados, ligante e da mistura produzida. 

 No campo: Controle das características da mistura (realização de ensaios Marshall 

e tração por compressão diametral antes da compactação da massa), controle da 

temperatura de compactação, da espessura de espalhamento e do grau de 

compactação (GC) da mistura pela extração de corpos de prova. 

437. Ressalta-se que para realizar o controle da massa asfáltica aplicada, o fiscal deve 

ter em mãos o projeto da mistura asfáltica utilizada. É no projeto que se encontram os parâmetros 

a ser perseguidos no controle tecnológico, como teor ótimo de ligante e massa específica 

aparente da mistura.  

6.3.3. Análise das evidências 

438. A equipe de auditoria teve como objetivo avaliar a atuação da fiscalização, quanto 

à qualidade e transparência das informações dos relatórios técnicos gerados. 

439. Inicialmente, realizou-se pesquisa documental no processo administrativo nº 

51825-2013 (Contrato nº 066/2013) que revelou que as medições são acompanhadas de 

planilhas de medição, diário de obras e, alguns ensaios de teor de ligante, sendo que todos estes 

documentos são elaborados pela empresa contratada.   

440. Verificou-se, ainda, a elaboração de um relatório pelo fiscal nas duas últimas 

medições. Constatou-se que tanto os dados apresentados pela empreiteira quanto pelo fiscal 

são insuficientes para atestar a boa execução dos serviços conforme as instruções de serviço 

de recapeamento.  
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441. Em seguida realizou-se pesquisa documental do processo administrativo nº 

000075478-2019 (Contrato nº 020/2019) que revelou que as medições são acompanhadas de 

planilhas de medição, memória de cálculo, diário de obras, relatório fotográfico, ensaios de 

laboratórios e os projetos da mistura asfáltica utilizada, sendo que todos estes documentos são 

elaborados pela empresa contratada.  

442. Não há um relatório técnico de fiscalização que faça avaliação da boa execução 

dos serviços, embora haja a da empresa contratada, contudo sem fazer checagem e conclusões 

sobre as informações apresentadas.  

443. Realizou-se checagem das informações constantes no projeto da mistura asfáltica 

e do controle tecnológico de produção do CAUQ. Detectou-se equívocos quanto aos dados 

apresentados.  

444. Foi apresentado 2 (dois) projetos de mistura, ambos se adequando a faixa C do 

DNIT com teores ótimos de CAP de 5,5% e 5,7%. No entanto, para efeito de controle de produção 

da massa asfáltica utilizou outro traço, distinto dos dois já apresentados, com composição 

granulométrica e teor de CAP (igual a 6%) diferentes dos projetos acima. Não obstante, apesar 

de utilizar mistura asfáltica distinta dos projetos apresentados, utilizou os dados do projeto da 

mistura com teor 5,5%, dentre os quais a densidade aparente de um dos projetos (2,485 kg/cm³) 

e a estabilidade Marshall (1371 kgf), como critério de análise de aceitabilidade. 

445. Dessa forma, é impossível que misturas distintas, com traços diversos (composição 

granulométrica e teor de ligante), apresentem os mesmos valores de ensaio. Diante dessas 

inconsistências, verificou-se que não houve um projeto de mistura a ser utilizado como controle, 

o que pode resultar em problemas em campo, como a exsudação.  

446. Em função disso ressalta-se a importância da avaliação da fiscalização, analisando 

os dados e concluindo sobre os resultados, materializados em um relatório. 

447. Realizou-se, ainda, verificação in loco dos controles apartados ao processo de 

pagamento realizados pelo Eng. Fiscal responsável, conforme apontado no item 4 do extrato de 

entrevista n°. 24 (fls. 372-373, vol. 1). Constatou-se além dos documentos supracitados a 

existência de cópias de todas as pesagens dos caminhões carregados com massa asfáltica e 

sua respectiva temperatura, além de ensaios dos corpos de prova extraídos em campo. 
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448. Embora haja a reunião de documentação de diversos ensaios realizados, não 

houve um relatório técnico da fiscalização que interpretasse os resultados dos ensaios e 

avaliasse os serviços executados, concluindo pela boa ou regular execução da obra.  

449. Posteriormente, realizou pesquisa documental do processo administrativo 

000046174-2019 (Contrato nº 322/2019) que revelou que as medições solicitadas pela 

contratada são acompanhadas de planilhas de medição, diário de obras, relatório fotográfico, 

sendo que todos estes documentos são elaborados pela empresa contratada.  

450. Até a data da coleta dos documentos não havia nenhum relatório técnico de 

fiscalização que comprovasse a boa e regular execução das obras. 

451. Por fim, realizou-se entrevistas com os engenheiros fiscais além do diretor de obras 

públicas, vide extrato de entrevista n°. 24 (fls. 372-373, vol. 1), constatando-se os seguintes 

pontos: 

i. Quando questionados sobre a existência de alguma instrução técnica/checklist de 

fiscalização da própria Secretaria ou se há a adoção de outro órgão, o Diretor de 

Fiscalização informou que foi repassado a todos os engenheiros fiscais o manual 

de fiscalização de obras do Tribunal de Contas da União. Já o Eng. Fiscal do 

Contrato nº 020/2019 apontou que a contratada deve seguir a instrução técnica do 

DNIT para executar o serviço; 

ii. Questionou a fiscalização sobre a prática de elaboração de relatórios técnicos e, 

até mesmo, gerenciais, de acompanhamento das obras produzidos pela 

fiscalização. Contextualizando a questão, os entrevistadores tomaram como 

exemplo os relatórios técnicos e gerencias exigidos pelo DNIT às supervisoras para 

melhor acompanhamento das obras e subsidiar os gestores de informações sobre 

elas. O Diretor de Obras Públicas questiona que as supervisoras são terceirizadas, 

dotadas de recursos, logo, sendo possível tais atividades; 

iii. A equipe de auditoria questionou os entrevistados sobre a viabilidade de se 

contratar um laboratório para realizar a contraprova dos ensaios apresentados pela 

construtora, até mesmo por Sistema de Registro de Preço (SRP), para melhor 

subsidiar a fiscalização. Responderam que existe uma incerteza sobre o assunto, 

tendo em vista uma experiência de contratação de serviços de manutenção predial 

por SRP, a qual o TCMGO não recomendou à época. 
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452. A partir dos três processos analisados, de distintos fiscais, e datas distintas, revelou 

a inexistência de relatórios técnicos que contemplem informações básicas comprovando a boa e 

regular execução dos serviços.  

453. Dois deles não apresentam sequer ensaios e o outro faz somente a reunião deles. 

Não basta somente a apresentação dos ensaios, é fundamental a interpretação deles e a 

avaliação dos serviços pela fiscalização por meio de relatórios periódicos, que conclua ou não 

pela qualidade dos serviços.  

454. Ressalta-se, ainda, que os ensaios apresentados são fornecidos pelas 

construtoras, e não há óbice nisso, contudo é de boa prática que a Administração tenha ensaios 

de contraprova, garantindo a independência dos resultados e a conformidade dos serviços. 

6.3.4. Causas 

455. Uma das causas para a situação encontrada é a ausência de uma Instrução/Manual 

de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de obras, considerando as particularidades de cada 

tipo de obra, que oriente o fiscal sobre as atividades a desempenhar.  

456. Verifica-se, ainda, a ausência de Relatórios Técnicos de Fiscalização, 

considerando as particularidades de cada obra, no caso em questão, de recapeamento, que 

interprete os resultados dos ensaios e avalie os serviços executados concluindo pela boa e 

regular execução dos serviços. 

457. Cita-se também a ausência de formulários próprios de controle padronizados dos 

serviços e a ausência de ensaios de contraprova. 

458. Outra causa é a ausência de promoção de treinamentos e cursos de capacitação 

contínua para a fiscalização. 

6.3.5. Efeitos e riscos 

459. Um dos efeitos da situação encontrada é a falta de informações ao gestor sobre o 

andamento das obras, quanto à qualidade dos serviços e ao controle do cronograma físico, 

relação de não-conformidades e providências tomadas dentre outras.  

460. Como não há um relatório periódico da fiscalização, interpretando os ensaios e 

avaliando a qualidade dos serviços, constata-se não há a confirmação do cumprimento do projeto 

de engenharia e especificações técnicas de cada serviço. Peça técnica fundamental para 
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sustentar o aceite/recebimento dos serviços executados e, consequentemente, a validação das 

medições e pagamentos à contratada.  

461. Outra consequência encontrada é o potencial pagamento de serviços em 

desacordo com o projeto de engenharia e suas especificações. E por fim, a falta de 

rastreabilidade das informações sobre os serviços. 

6.3.6. Conclusão 

462. Conclui-se que a fiscalização atua de forma passiva, não possuindo controles 

internos que a possibilite averiguar a correta execução das obras de recapeamento. Tal situação 

coloca a administração em situação de risco, haja vista a possibilidade de que as obras 

apresentem futuros problemas. 

6.3.7. Propostas 

463. Determinar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que: 

a. exija que os fiscais de campo, responsáveis pela fiscalização das obras em 

execução, elaborem Relatórios Técnicos de Fiscalização periódicos, no mínimo um 

por medição, de forma padronizada, considerando as particularidades de cada tipo 

de obra, comprovando a qualidade dos serviços prestados, interpretando os 

resultados dos ensaios e concluindo pela conformidade com o projeto de 

engenharia e com suas especificações. Este deverá sustentar o aceite/recebimento 

dos serviços executados e, por consequência, a validação da medição e 

pagamento à contratada;  

b. promova treinamentos e capacitação contínua aos fiscais de obras, visando o 

preenchimento de lacunas de competências que o órgão necessite;  

464. Recomendar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que: 

c. contrate serviços de controle tecnológico de empresas especializadas, como 

contraprova dos resultados apresentados pela construtora; 

d. elabore uma instrução/Manual de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de 

Obras que oriente as áreas técnicas, como o gestor de contrato e o fiscal do 

contrato, na condução de suas atividades de controle e fiscalização, de forma 

mapeada e transparente os procedimentos. 
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e. desde que satisfeitas as condições e requisitos previstos no Art. 82, §5º e Art. 85 

da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21), considere utilizar o 

Sistema de Registro de Preços - SRP para a contratação de serviços rotineiros de 

pavimentação e, caso queira, realize consulta formal ao TCMGO nos moldes dos 

arts. 199 a 201 do RI-TCMGO para sanar dúvidas e obter resposta com caráter 

normativo e constituída de prejulgamento da tese. No entanto, caso o município 

opte por SRP e adote as legislações anteriores no período de transição normativa 

(art. 193, inciso II da Lei nº 14.133/21), a consulta ao TCMGO é prudente.14 

6.3.8. Benefícios esperados 

465. Espera-se a melhora dos procedimentos de fiscalização de modo, permitindo a 

administração a certificação da boa e regular execução das obras, conforme expôs essa intenção 

o legislador ao exigir o cumprimento do art. 67, §1° da Lei 8.666/93. 

466. Que a fiscalização sempre proceda com a correção imediata dos serviços 

executados em desacordo com o projeto de engenharia e as suas especificações técnicas, 

conforme expôs a intenção o legislador no art. 69 da Lei 8.666/93; 

467. Uma maior transparência na prestação dos serviços executados e na aplicação dos 

recursos públicos, além do fortalecimento do controle interno na gestão e fiscalização de obras. 

6.4. Ausência de Recebimento de Obras 

6.4.1. Situação encontrada 

468. O município não realiza o recebimento das obras de recapeamento nos moldes do 

art. 73 da lei nº 8.666/93. Verifica-se que o encerramento dos trâmites documentais se deu após 

a conclusão da última medição e pagamento. 

6.4.2. Critérios 

                                                             
14 Esta proposta sofreu alteração em relação ao que estava no Relatório Preliminar (RP) em virtude do exposto nos §§ 592 e 
593 deste relatório e da própria sanção da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 14.133/21) ocorrida após a emissão do 
citado RP. 
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469. A Lei nº 8.666/93 no art. 73, inciso I15, alíneas ‘a’ e ‘b’ trata do instituto do 

recebimento provisório e definitivo de obras e serviços. Provisoriamente, as obras devem ser 

recebidas pelo fiscal responsável, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado de que concluiu as obras.  

470. Em definitivo as obras são recebidas por servidor ou comissão designada, de 

preferência distintos do fiscal, mediante termo circunstanciado, após o decurso de prazo de 

observação ou vistoria no qual verifica-se a adequação da obra aos termos contratuais. Ressalta-

se que o prazo para recebimento definitivo não pode ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em 

casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. 

471. Por fim, o § 4º, do art. 73, informa que caso não seja realizada verificação da obra 

ou lavrado termo circunstanciado dentro dos prazos fixados, eles serão considerados como 

realizados, desde que se comunique à Administração com 15 (quinze) dias de antecedência ao 

fim do prazo. 

472. O IBRAOP, no procedimento PROC-IBR-GER 023/2016 que trata da Análise do 

Recebimento do Objeto estabelece verificações a serem realizadas para confirmar o correto 

recebimento das obras. Apresenta-se quadro 12 abaixo que ilustra as verificações que devem 

ser realizadas no recebimento das obras, segundo o IBRAOP: 

Quadro 12. Verificações a serem realizadas para constatar o correto recebimento das obras, 
segundo o IBRAOP 

Item Verificações a serem realizadas: 

I Se houve a comunicação por escrito da contratada, informando o término das obras e serviços; 

II 
Se no prazo de até 15 (quinze) dias de tal comunicação, a fiscalização vistoriou a obra, emitindo o 
recebimento provisório mediante termo circunstanciado assinado pelas partes; 

III 
Se eventuais pendências em relação à execução do objeto foram registradas no termo de recebimento 
provisório, estabelecendo o prazo para a execução dos ajustes; 

IV 

Se houve recebimento definitivo da obra por servidor ou comissão designada por autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decurso de prazo de observação hábil, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; 

V 
Se o recebimento definitivo ocorreu em prazo não superior a 90 (noventa) dias, ressalvada a ocorrência 
de caso excepcional, devidamente justificado e previsto no edital; 

                                                             

15 Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 
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VI 

Se no recebimento definitivo foi observado o disposto no art. 69, da Lei Federal nº 8.666/93, que obriga o 
contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados; 

VII 

Se a Administração rejeitou o objeto, no todo ou em parte, por motivo de execução em desacordo com o 
contrato (art. 76, da Lei Federal nº 8.666/93), devendo ser suspensa a contagem do prazo para o 
recebimento definitivo, no caso de obra inconclusa; 

VIII 

Se foram cumpridas todas as condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento 
da obra, podendo incluir os diversos aspectos, dentre os quais:  
- Certidão negativa de débitos de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e 
encargos incidentes sobre o objeto do contrato; 
- Certidão negativa de débitos previdenciários específicos para o registro da obra; 

Fonte: PROC-IBR-GER 023/2016 

473. O Manual Orientativo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia da 

Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE-PB) é um material de referência no tema de 

fiscalização de obras.  

474. Em relação ao recebimento apresenta os subprocessos que devem ser realizados, 

tanto para recebimento provisório quanto definitivo que de forma resumida envolve: a realização 

de inspeção a obra; a elaboração de relatório da inspeção e a emissão do termo de recebimento. 

Apresenta-se quadro 13 com as atividades de controle recomendadas pelo citado manual: 

Quadro 13. Atividades de controle recomendadas pelo Manual Orientativo de Fiscalização de 
Obras e Serviços de Engenharia da CGE-PB 

Item Atividades de controle do recebimento provisório 

I Checklist para Recebimento Provisório; 

II Relatório de inspeção com pendências ou  

III Relatório do recebimento provisório da obra sem pendências; 

IV Termo de Recebimento Provisório da obra; 

V Registro do envio do Termo de Recebimento Provisório e dos documentos anexos ao mesmo  

Item Atividades de controle do recebimento definitivo 

I Checklist para Recebimento Definitivo; 

II Relatório de inspeção com pendências; 

III Relatório do recebimento definitivo da obra; 

IV Termo de Recebimento Definitivo da obra; 

V Registro do envio do Termo de Recebimento Definitivo e dos documentos anexos ao mesmo; 

Fonte: Manual Orientativo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia da CGE-PB 

475. O Manual para recebimento de Obra e Serviços de Engenharia da VALEC é uma 

excelente referência em relação ao planejamento, metodologia e critérios a serem aplicados nas 

vistorias para recebimento provisório e definitivo. 

476. O material aponta as seguintes providências a serem tomadas no planejamento 

das vistorias: definição de um cronograma para execução os trabalhos; definição dos meios a 
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serem utilizados na vistoria (equipamentos, ferramentas, dentre outros componentes); relação 

de documentos e peças técnicas que subsidiarão a inspeção. 

477. Estabelece, ainda, toda a metodologia que deve ser aplicada na verificação de cada 

etapa (terraplenagem, drenagem, superestrutura etc.), citando os critérios que devem ser 

utilizados na verificação de cada componente. 

478. O DNIT na Instrução de Serviço/DG n° 13 de 04 de novembro de 2013 definiu os 

procedimentos técnicos e administrativos para recebimento de obras rodoviárias de 

pavimentação. A instrução aplica-se a pavimentos novos e restaurados que foram objeto de 

intervenções de caráter estrutural. 

479. Nesta instrução o DNIT define os levantamentos a ser realizados nos pavimentos 

entregues, a forma de apresentação deles e sua análise. No quadro 14, apresenta-se os 

levantamentos definidos na instrução: 

Quadro 14. Levantamentos definidos pelo DNIT para recebimento de obras na Instrução de 
Serviço/DG n° 13/2013 

Item Levantamentos a serem realizados: 

I Medidas de deflexão (Do e D25) com equipamento normatizado pelo DNIT; 

II 
Inspeção visual.  O trecho inspecionado deverá ser filmado em alta definição para que fiquem registradas 
e localizadas em detalhe as características da rodovia no momento da avaliação; 

III 
Demarcações das áreas defeituosas por meio de pintura com tinta, definindo a estaca ou distância 
quilométrica, número este a ser pintado junto à borda do revestimento; 

IV Apresentação de quadro resumo do controle tecnológico das camadas do pavimento; 

V Medição de flecha de trilha de roda 

VI Medição da irregularidade longitudinal da superfície com aparelhos medidores tipo resposta; 

VII Determinação das macrotexturas do revestimento asfáltico; 

Fonte: Instrução de Serviço/DG n° 13/2013 

480. O DNIT apresenta, ainda, os principais padrões de desempenho para aceitação de 

obras de restauração e pavimentos novos. Segue quadro 15 com resumo de alguns dos padrões 

apresentados pelo DNIT na Instrução de Serviço/DG n° 13/2013: 

Quadro 15. Padrões de desempenho para aceitação das obras de pavimentação segundo o 
DNIT 

Indicador Padrões exigidos 

Flechas nas trilhas de roda F ≤ 5,0 mm em 100% das medidas obtidas; 

Trincas classes 2 e 3 0,0% de frequência relativa ou área; 

Exsudação 0,0% de frequência relativa ou área; 
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Ondulação/corrugação e 
escorregamento 

0,0% de frequência relativa ou área; 

ALP, ATP, ALC e ATC 0,0% de frequência relativa ou área; 

Deflexão recuperável -Dp Dp ≤ 1,1 x Dadm; 

Raio de curvatura - Rc Rc > 100; 

QI/IRI 

Pavimentos novos: 
- Concreto asfáltico: QI ≤ 30 cont./km ou IRI ≤ 2,3 
m/km; 
Pavimentos restaurados: 
- Concreto asfáltico: QI ≤ 35 cont./km ou IRI ≤ 2,7 
m/km; 

Condições de segurança 

Macrotextura: 
Ensaio de mancha de areia: 
graduação contínua - 0,4 mm ≤ HS ≤ 0,6 mm 

Fonte: Instrução de Serviço/DG n° 13/2013 

481. Apresenta-se na figura 42 a forma de apresentação, recomendada pelo DNIT, dos 

resultados obtidos com os levantamentos realizados, através de diagrama linear:  

Figura 42. Diagrama linear do pavimento com apresentação dos resultados dos levantamentos 
realizados 

 
Fonte: Instrução de Serviço/DG n° 13/2013 
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482. Conclui-se que o correto recebimento dos pavimentos, novos ou restaurados, deve 

ser perseguido pelo município de Anápolis, de modo a garantir maior durabilidade e qualidade 

as obras entregues. 

6.4.3. Análise das evidências 

483. Buscou-se verificar como é o procedimento de recebimento das obras de 

recapeamento do município, se consegue verificar a qualidade da obra recebida. Buscou 

verificar, ainda, os controles exercidos pela fiscalização durante o recebimento. 

484. Inicialmente, realizou-se pesquisa documental nos processos administrativos nº 

51825-2013 (Contrato nº 066/2013) e nº 000075478-2019 (Contrato nº 020/2019) que já se 

encontravam concluídos.  

485. Não se constatou dentro do processo administrativo de execução 

contratual/pagamento o procedimento de recebimento das obras de recapeamento. No entanto, 

para o Contrato nº 020/2019, existe um registro no diário de obra, na data de 28/12/2019, 

comunicando o fim dos serviços. 

486. Verifica-se que o encerramento dos trâmites documentais se deu após a conclusão 

da última medição e pagamento, sem o devido recebimento nos moldes do art. 73 da lei nº 

8.666/93. 

487. Tendo em vista a ausência de documentos que comprovassem a realização do 

recebimento das obras nos respectivos processos administrativos de pagamento, solicitou-se, 

via ofício nº 028/2020-SFOSEng (fl. 358, vol. 1), os termos de recebimento provisório e definitivo 

e os respectivos relatórios de vistoria elaborados.  

488. O município informou, via ofício 256/2020 (fl. 359, vol. 1), que não consta nos 

processos administrativos a presença dos termos de recebimento provisório e definitivo. 

Afirmaram que não houve a comunicação formal pelas contratadas, e que por tal motivo os 

serviços foram tacitamente recebidos pela Administração quando do ateste da medição final. 

489. A fim de consolidar a ausência do procedimento de recebimento das obras, 

realizou-se entrevista com os responsáveis, vide extrato de entrevista n°. 24 (fls. 372-373, vol. 

1). Questionou-se aos entrevistados se existe instrução orientativa para recebimento de obras, 

e, se há o recebimento das obras de recapeamento, além da elaboração dos respectivos termos 

provisório e definitivo.  
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490. Informaram que para os processos de recapeamento realizados pelo município não 

houve o recebimento das obras. Apontaram, novamente, que não há por parte das contratadas 

uma comunicação oficial da conclusão dos serviços, afirmando que o recebimento ocorre, 

portanto, de forma tácita. 

491. Desta forma, constata-se, através das evidências apresentadas acima, que não 

houve a prática de recebimento das obras de recapeamento. 

6.4.4. Causas 

492. Uma das causas para a situação encontrada é a negligência da administração no 

cumprimento da lei nº 8.666/93, art. 73, inciso I, alínea a e b. 

493. Outra causa reside na ausência de uma instrução ou manual de acompanhamento 

e fiscalização de obras que oriente também no procedimento de recebimento das obras de 

pavimentação. 

6.4.5. Efeitos e riscos 

494. Como consequências da situação encontrada aponta-se o não aferimento da 

qualidade da execução da obra, e, ainda, a não identificação de inconformidades existentes no 

momento de seu recebimento, caso existam, para fins de imediata correção. Como consequência 

da não correção imediata das inconformidades encontradas, verifica-se a rápida deterioração 

dos serviços. 

495. Esta situação foi encontrada na Avenida Principal, via recapeada pelo Contrato nº 

322/2019, ainda este ano, na qual verificou-se a precoce formação de trincas tipo couro de 

jacaré, conforme evidencia a figura 43:  
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Figura 43. Fotos da Avenida Principal tiradas no dia 08 de novembro de 2020 

  

Fonte: Equipe de Auditoria (2020) 

496. Aponta-se ainda como efeito a perda do marco de contagem da garantia das obras 

executadas, tendo em vista que este é determinado pela data de recebimento definitivo. 

6.4.6. Conclusão 

497. A não realização do recebimento provisório e definitivo das obras de recapeamento, 

nos moldes da Lei nº 8.666/93, art. 73, inciso I, alíneas a e b, implica em maior insegurança para 

o município em relação a obra entregue. 

6.4.7. Propostas 

498. Determinar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que: 

a. faça o recebimento provisório e definitivo de obras, inclusive as de recapeamento, 

objeto em questão, conforme dispõe a lei nº 8.666/93, art. 73, inciso I, alíneas a e 

b, evitando o recebimento tácito; 

b. emita portaria nomeando o servidor ou comissão para recebimento definitivo das 

obras, sendo boa prática, vedar a participação do fiscal do contrato, já responsável 

pelo recebimento provisório. 

499. Recomendar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que: 

c. elabore uma Instrução/Manual de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de 

obras que contemple as etapas de recebimento provisório e definitivo, 
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considerando as particularidades de cada tipo de obra, inclusive as de 

pavimentação; 

d. elabore relatórios de recebimentos padronizados, considerando as particularidades 

de cada tipo de obra, e fazendo distinção entre aqueles que fundamente o 

preliminar e o definitivo quanto ao nível de detalhamento a exigir. 

6.4.8. Benefícios esperados 

500. Espera-se que posteriormente a adoção das determinações e recomendações 

deste Tribunal, a fiscalização realize o recebimento das obras, certificando a boa e regular 

execução da obra, conforme a intenção do legislador ao exigir o cumprimento do art. 73 da Lei 

8.666/93; 

501. Além disso, espera-se que o município passe a adotar a prática, na etapa de 

recebimento, de que se forem verificados defeitos, de imediato acionar a empresa contratada 

para promover a correção das falhas apontadas pela fiscalização; 

502. Espera-se, ainda, a padronização do procedimento de recebimento de obras de 

pavimentação, considerando as particularidades de cada caso. E, por fim, a definição do marco 

de contagem da garantia quinquenal, prevista no art. 618 do Código Civil. 

6.5. Ausência de Nivelamento de Poços de Visita (PVs) 

6.5.1. Situação encontrada 

503. Não realizam o nivelamento dos tampões de poços de visita (PVs) nas obras de 

recapeamento pela não previsão nos projetos, e por não haver comunicação com o órgão 

responsável pela execução do serviço, no caso a Diretoria de Serviços Urbanos e a SANEAGO. 

Verificou-se, ainda, a prática de ocultar os PVs passando a massa asfáltica por cima deles. 

6.5.2. Critérios 

504. É comum se deparar com notícias que retratam o risco que automóveis, 

motocicletas, bicicletas e pedestres vivenciam em decorrência dos desnivelamentos de tampões 

tanto nas vias públicas, como nas calçadas. É o que retrata as notícias apontadas abaixo (figura 

44):  
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Figura 44. Notícias ilustrando o perigo de tampões desnivelados 

 

 

 

 

Disponível em: 
<https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/06/17/municip
io-e-saneago-devem-indenizar-familia-de-policial-que-
morreu-apos-acidente-com-tampa-de-esgoto-em-
goiania.ghtml> 

Disponível em:  
<https://www.diariodolitoral.com.br/santos/bueiros-
desnivelados-viram-armadilhas-para-motoristas-
nas-ruas-de/124913/> 

505. Fato é que em muitos casos, os tampões desnivelados ou estragados podem 

ocasionar acidentes que resultam em ações judiciais, como o exemplo da notícia apresentada 

acima para o município de Goiânia e de alguns processos, cujas ementas são elencadas abaixo: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. NEGLIGÊNCIA NA 
CONSERVAÇÃO DAS VIAS. DESLOCAMENTO DE TAMPA DE BUEIRO SOLTA. 
DESNÍVEL. DESCONTROLE DIRECIONAL. DANOS MATERIAIS. - O município 
responde por danos causados pelo deslocamento de tampa gradeada de metal 
construída e posicionada na massa asfáltica de forma inadequada, como apurado 
pela prova pericial, gerando um desnível na pista de rolamento e vindo a atingir o piso 
do veículo, conduzindo ao descontrole da direção - A conduta negligente da 
concessionária de serviço público ficou confirmada pelas fotografias juntadas e pelos 
registros feitos pelo boletim de ocorrência, sendo corroborada pela prova pericial a 
correlação entre os danos e os fatos relatados - A valoração das provas para demonstrar 
o nexo causal deve ser pautada por critérios de razoabilidade e pelo princípio da carga 
dinâmica das provas, sendo atribuído ao ente público o ônus de demonstrar eventual 
culpa concorrente ou exclusiva da vítima - O Egrégio STF julgou em 25/03/15, a 
modulação de efeitos da ADI 4537/DF, determinando que até 25/03/15, a correção se 
desse pela TR, devendo a partir dessa data, utilizar-se como fator de correção monetária 
o IPCA-E - Recurso não provido - Índices de juros e correção monetária modificados de 
ofício. 

(TJ-MG - AC: 10079084273857001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 
29/09/2016, Data de Publicação: 04/10/2016) (Grifo SFOSEng) 
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Acidente de trânsito - Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de 
pessoa natural em face de município e de concessionária de serviço público – Danos 
causados no veículo automotor em razão de desnível da tampa de esgoto em 
relação ao asfalto - Sentença improcedência - Reforma do julgado - Cabimento – 
Responsabilidade objetiva e solidária das rés - Ocorrência - Teoria do risco 
administrativo - Inteligência do art. 37, § 6º, da CF - Dever de indenizar presente - Danos 
materiais - Efetiva comprovação - Indenização devida - Dano moral - Inexistência. Apelo 
do autor parcialmente provido. 

(TJ-SP - AC: 00028002220128260053 SP 0002800-22.2012.8.26.0053, Relator: Marcos 
Ramos, Data de Julgamento: 20/03/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 28/03/2019) (Grifo SFOSEng) 

 

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - TAMPA DE POÇO DE VISITA DA 
COPASA ABERTA EM VIA PÚBLICA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA COPASA E DO 
MUNICÍPIO - OMISSÃO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DO POÇO E DA VIA 
PÚBLICA - NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE 
CULPA EXCLUSIVA E FATO DE FORÇA MAIOR - DEVER DE INDENIZAR. - A 
responsabilidade do Município e das prestadoras de serviço público, quando se tratar de 
um ato omissivo decorrente de uma "faute du service", é subjetiva, impondo-se a 
verificação da omissão antijurídica, revelada pelo descumprimento de um dever legal, 
do resultado danoso e do nexo de causalidade entre um e outro. - Compete ao ente 
público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal 
como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior. - Não demonstrada a 
alegada culpa exclusiva da vítima ou o fato de força maior, e presentes a omissão, o 
dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar. 

(TJ-MG - AC: 10024101994234001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de 
Julgamento: 18/07/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
24/07/2013) 

506. Com o intuito de prevenir tais situações verifica-se que alguns municípios estão 

obrigando a realização do nivelamento dos tampões em vias públicas por Lei. É o caso do 

município de Presidente Prudente-SP, Lei Nº 9.891/2019, e o município de Novo Hamburgo-RS, 

Lei Nº 3150/2018. Apresenta-se abaixo a transcrição das citadas Leis: 

Lei Nº 9.891/2019: 

Art. 1º É obrigatório, no local da intervenção, o nivelamento de quaisquer tampões, 
como bueiros, poços de visita e caixas de inspeção, na execução de serviços de 
pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou qualquer serviço de 
manutenção, em vias e faixas de passeio públicos, no Município de Presidente 
Prudente. 

Parágrafo único. O nivelamento de tampões deve corresponder à mesma altura do 
piso da via ou faixa de passeio público, deixando a superfície do pavimento sem 
degraus ou ressaltos que possam causar transtornos aos usuários. 

Art. 2º É obrigatório também o nivelamento de quaisquer tampões pelas empresas 
privadas, concessionárias que prestarem serviços públicos, quando fizerem intervenções 
em vias e faixas de passeio público que impliquem em recomposição da malha viária ou 
piso. 

Parágrafo único. A Administração Municipal deverá ser ressarcida pelas empresas 
privadas, concessionárias de serviços públicos pelos custos do nivelamento dos tampões 
dessas empresas, quando executar os serviços descritos no artigo 1º desta Lei. 
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Art. 3º A contratação dos serviços ou autorizações para intervenções na malha viária ou 
faixas de passeio, descritas no artigo 1º desta Lei, deverá conter cláusula obrigatória de 
nivelamento de tampões. 

Parágrafo único. Quando o serviço de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-
buracos ou qualquer serviço de manutenção, em vias públicas e passeios for de 
contratação do Poder Público, deverá conter no processo licitatório o nivelamento de 
tampões. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. (grifo SFOEng) 

Lei Nº 3150/2018 

Art. 1º Fica obrigatório o nivelamento dos tampões, das caixas de inspeção, das 
bocas de lobo e dos bueiros instalados nas calçadas e nas vias públicas do 
município, quando no local onde estas estão, ocorrerem intervenções, tais como: 

I - execução de obras de pavimentação; 

II - reconstrução ou qualquer tipo de serviço de manutenção. 

§ 1º O nivelamento dos tampões e das caixas de inspeção devem corresponder à 
mesma altura que ficará o piso, após o término da execução da obra, deixando a 
superfície do pavimento sem degraus, ressaltos ou buracos, que possam vir a 
causar danos aos usuários da via. 

§ 2º O nivelamento das bocas de lobo e dos bueiros deve corresponder à altura mais 
próxima possível da via pública, utilizando-se as exigências técnicas para que sua eficácia 
não seja prejudicada. 

Art. 2º A realização do nivelamento deve ocorrer simultaneamente à execução do trabalho 
em andamento por parte do Poder Público ou das Concessionárias de Serviço. 

Parágrafo único. As empresas responsáveis pelos tampões de água, esgoto, energia 
elétrica, gás, telefonia e outros, podem ser notificadas pelos responsáveis pela obra, para 
acompanhar os serviços, enquanto estão sendo executados. 

Art. 3º É obrigatório também o nivelamento de tampões pertencentes às Empresas, 
Autarquias e Concessionárias de Serviços Públicos, bem como as caixas de inspeção, 
pertencentes ao proprietário do imóvel, quando executarem obras que venham intervir no 
piso das calçadas ou na via pública. 

 Art. 4º O Poder Executivo regulamentará no que for necessário as medidas cabíveis à 
execução desta Lei. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifo SFOEng) 

507. Compreendendo a importância do tema, o TCM-SP através da Resolução n° 14 de 

novembro de 2016 determinou que nas licitações e contratos sob sua jurisdição, deverá ser 

previsto o nivelamento e a recuperação estrutural dos tampões, dentre outros equipamentos 

públicos. Apresenta-se abaixo a resolução em sua integralidade: 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
constitucionalmente instituídas e legalmente conferidas, com fundamento na Lei Municipal 
nº 9.167, de 03 de dezembro de 1980, (...) RESOLVE: 

Art. 1º – Fica determinado aos Órgãos públicos municipais da Administração direta 
e indireta que INCLUAM, em suas licitações e contratos futuros, obrigatoriamente, 
a previsão dos serviços complementares de nivelamento e recuperação estrutural 
dos tampões de poços de visita, grelhas de águas pluviais ou bocas de leão e de 

ventilação, caixas de passagem, guias reta, curva, chapéu ou boca de lobo, sarjetas e 
sarjetões e tampas de boca de lobo e demais correções dos dispositivos de drenagem, de 
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modo a garantir que qualquer intervenção, na via pública, esteja em conformidade com o 
leito carroçável, sem desnível. 

Art. 2º – No planejamento de tais serviços e obras, devem ser adotadas ações de 
coordenação com as respectivas concessionárias prestadoras de serviços públicos, 
propiciando que sejam executados de forma concomitante e compatibilizada. 

Art. 3º – Deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº 
50.917/09, na redação alterada pelo Decreto nº 50.935/09, notadamente a indicação das 
vias priorizadas, nos termos do seu art. 3º, parágrafo único, devidamente divulgada por 
meio de decretos editados para tal finalidade. 

Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. (grifo SFOSEng) 

508. Deste modo, verifica-se a importância do nivelamento e recuperação estrutural dos 

poços de visita e outros dispositivos presentes nas vias que, eventualmente, possam ocasionar 

acidentes. Pondera-se que esta prática deve ser buscada pelo município de Anápolis. 

6.5.3. Análise das evidências 

509. Buscou-se verificar se nos projetos básicos e executivos há a previsão de 

nivelamento dos PVs, se durante a execução das obras efetuam o nivelamento dos tampões e 

se as vias urbanas recapeadas encontram-se confortáveis aos usuários quanto a esse quesito. 

510. Inicialmente, realizou-se pesquisa documental nos processos administrativos nº 

000046174-2019 e nº 000053454-2018. Constatou-se que não há nos projetos básicos a 

previsão de nivelamento de poços de visita, conforme analisado no PT nº 06-2020 - Conteúdo 

Técnico Necessárias Projeto Básico, apêndice P. 

511. Posteriormente, realizou-se entrevista com o projetista, vide extrato de entrevista 

n°. 23 (fls. 370-371, vol. 1), na qual questionou-se ao mesmo quanto a previsão de nivelamento 

dos poços de visita nos projetos de recapeamento. Informou que não houve esta previsão, tendo 

em vista que o serviço é atualmente prestado pela Secretaria de Serviços Urbanos. 

512. Em seguida realizou-se entrevista com o Diretor de Obras Públicas, vide extrato de 

entrevista n°. 24 (fls. 372-373, vol. 1), no qual questionou-se ao Diretor por que não houve 

previsão em projeto do nivelamento dos PVs das vias a serem recapeadas. Reconheceu que 

realmente houve a falha em relação a não previsão e que fará previsão nas próximas obras de 

recapeamento. 

513. Ao percorrer as vias verificou-se a atual situação dos PVs. Pôde-se constatar que 

alguns PVs e bocas de lobo apresentam situação de risco aos usuários das vias, conforme 

demonstra a figura 45 abaixo: 
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Figura 45. Situação de risco dos PVs e bocas de lobo dos contratos analisados 

  

 Av. 24 de agosto, via do Contrato n° 020/2019, foto 

tirada dia 07 de setembro 

 Av. 24 de agosto, via do Contrato n° 020/2019, foto 

tirada dia 07 de setembro 

  

 Av. Dona Albertina de Pina, via do Contrato n° 

020/2019, foto tirada dia 07 de setembro 

 Av. Dona Albertina de Pina, via do Contrato n° 

020/2019, foto tirada dia 07 de setembro 
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 Rua 9 de julho, via do Contrato n° 020/2019, foto 

tirada dia 08 de novembro 

 Rua 9 de julho, via do Contrato n° 020/2019, foto 

tirada dia 08 de novembro 

  

 Rua 9 de julho, via do Contrato n° 020/2019, foto 

tirada dia 08 de novembro 

 Av. Presidente Vargas, via do Contrato n° 020/2019, 

foto tirada dia 08 de novembro 
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 Av. Presidente Vargas, via do Contrato n° 020/2019, 

foto tirada dia 08 de novembro 

 Av. Presidente Vargas, via do Contrato n° 020/2019, 

foto tirada dia 08 de novembro 

  

 Av. Presidente Vargas, via do Contrato n° 020/2019, 

foto tirada dia 08 de novembro 

 Av. Presidente Vargas, via do Contrato n° 020/2019, 

foto tirada dia 08 de novembro 

  

 Av. Principal, via do Contrato n° 322/2019, foto 

tirada dia 08 de novembro 

 Av. Principal, via do Contrato n° 322/2019, foto 

tirada dia 08 de novembro 
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 Av. Principal, via do Contrato n° 322/2019, foto 

tirada dia 08 de novembro 

 Av. Principal, via do Contrato n° 322/2019, foto 

tirada dia 08 de novembro 

Fonte: Equipe de Auditoria (2020) 

514. Além disso, verificou-se a existência vários tampões de PVs ocultados com o 

recapeamento recente das vias, conforme demonstra a figura 46, nas quais compara-se a 

situação dos PVs antes e depois do recapeamento: 

Figura 46. Alguns dos PVs ocultados pelo recapeamento 

Situação antes do recapeamento Situação depois do recapeamento 

  

 Av. Ana Jacinta, via do Contrato n° 020/2019, 

imagem retirada do google maps  

 Av. Ana Jacinta, via do Contrato n° 020/2019, foto 

tirada dia 22 de setembro 
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 Av. Principal, via do Contrato n° 322/2019, imagem 

retirada do google maps  

 Av. Principal, via do Contrato n° 322/2019, foto 

tirada dia 08 de novembro 

  

 Av. Principal, via do Contrato n° 322/2019, imagem 

retirada do google maps  

 Av. Principal, via do Contrato n° 322/2019, foto 

tirada dia 08 de novembro 

Fonte: Equipe de Auditoria (2020) 

515. Maior registro fotográfico dos PVs e bocas de lobo das vias recapeadas e de outras 

vias encontra-se no Relatório fotográfico nº 07, apêndice R. 

6.5.4. Causas 
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516. Não há previsão de nivelamento dos poços de visita (PVs) nos projetos de obras 

de recapeamento e definição da competência da execução de tal serviço, se fica ao encargo da 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos ou de empresa terceirizada. 

517. Não há alinhamento, comunicação e cooperação técnica com o órgão responsável 

pela execução do nivelamento de PVs, no caso a Diretoria de Serviços Urbanos e a SANEAGO. 

6.5.5. Efeitos e riscos 

518. Como consequências da situação encontrada aponta-se: 

i. Desconforto e insegurança aos usuários da via, principalmente em relação aos 

ciclistas e motociclistas; 

ii. Prejuízo financeiro aos usuários da via por problemas causados aos veículos; 

iii. Possíveis acidentes, culminando em lesões corporais e perdas de vida; 

iv. Transtornos para a manutenção dos sistemas de drenagem e esgoto com a 

ocultação dos tampões dos PVs. 

6.5.6. Conclusão 

519. Conclui-se não existe a prática de nivelamento dos tampões de poços de visita 

(PVs) nas obras de recapeamento, por falta de uma previsão nos projetos, além de um 

alinhamento e comunicação com o órgão responsável pela execução do serviço, no caso a 

Diretoria de Serviços Urbanos e a SANEAGO. 

6.5.7. Propostas 

520. Determinar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que: 

a. preveja o nivelamento dos poços de visitas (PVs) nos projetos das vias a serem 

recapeadas, como também deixar claro neles a competência de execução; 

b. melhore a comunicação e cooperação técnica com o órgão responsável pela 

execução do nivelamento de PVs, no caso a Diretoria de Serviços Urbanos e a 

SANEAGO, na situação de não previsão no próprio contrato de recapeamento. 

6.5.8. Benefícios esperados 

521. Espera-se com a implementação das determinações um aumento no conforto e 

segurança dos usuários da via, além da diminuição de acidentes de trânsito ocasionados pelo 



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  159 

desnivelamento dos poços de visita e por consequência a redução do número de processos de 

responsabilidade civil. 

522. Espera-se, ainda, uma redução na manutenção de tampões e chaminés dos PVs. 

7. Análise dos comentários dos Gestores 

523. Os comentários dos gestores foram encaminhados via Ofício n°. 021/2021 (fls. 342-

349, vol. 2), presentes neste relatório no seu apêndice S.  

524. Embora tenham tido a oportunidade de examinar o relatório preliminar, sendo 

provocados pelos diversos atributos dos achados (situação encontrada, critérios, causas, efeitos 

e riscos, conclusão, propostas e benefícios esperados), podendo tecer comentários sobre cada 

um, os gestores concentraram as suas análises nas propostas. Propuseram antecipadamente 

ações para cada proposta de recomendações e de determinações dada pelo relatório preliminar, 

as quais deverão se fazerem compor num Plano de Ação, cuja determinação de elaboração e 

do prazo de envio serão dados por este Tribunal via Acórdão.  

525. Ademais, aproveitando a exposição antecipada das ações, sugere-se, de antemão, 

que elas sejam construídas a partir de um planejamento, com a definição clara dos objetivos da 

Administração do município para a área em questão, elaborando indicadores (métricas) para o 

monitoramento e estipulando metas ao longo do tempo. As recomendações dadas por este 

relatório podem contribuir como um dos meios para se atingir os objetivos definidos. 

526. Não obstante, para algumas ações apresentadas se faz necessária, desde logo, 

discussão neste capítulo por se mostrarem divergentes às propostas encaminhadas, ou por 

apresentar certo equívoco na interpretação, ou mesmo por provocar embates técnicos, que 

repercutem também na gestão de outras Administrações.  Serão abordadas as ações vinculadas 

das propostas I, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVIII, XXI, XXV e XXVII do Ofício n°. 021/2021, as 

demais não serão apreciadas por não se enquadrarem nas razões expostas acima, embora 

necessitem maior detalhamento quando da apresentação do futuro Plano de Ação, posterior à 

emissão de Acórdão por este Tribunal. 

527. O objetivo desse capítulo é sanar quaisquer dúvidas do gestor e divergências, com 

novas informações e argumentos importantes para esclarecer estes pontos do relatório. Trazer 

mais clareza para a convergência de entendimento entre as partes, contribuindo para quando do 

momento da elaboração do plano de ação pelos gestores. Nos itens a seguir serão apresentadas 

estas ações e as respectivas análises. 
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7.1. Da ação da Proposta I 

528. A ação e a proposta analisadas neste tópico estão relacionadas ao achado “Não 

atendimento das premissas básicas de um sistema de gerência de pavimentos” da Gestão dos 

pavimentos urbanos, item 3.1 deste relatório. 

529. A proposta de recomendação encaminhada é a criação de uma unidade, dentro da 

Administração Direta, com especialidade na área de pavimentação e drenagem urbana, 

condicionada a sua criação ao máximo aproveitamento de todos os recursos já existentes, como 

pessoal, equipamentos, mobiliários, dentre outros.  

530. A ação apresentada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

(SEMOSU) é a realização de estudo sobre a viabilidade financeira de criação da Gerência 

Especializada em Pavimentação e Drenagem Urbana, e, caso seja possível, irá enviar ao 

legislativo uma proposta de alteração da Lei n°. 456, de 23 de dezembro para a inclusão do 

cargo. 

531. A criação de uma unidade especializada na área de pavimentação e drenagem 

urbana proporcionará o fomento a cultura técnica, estimulando melhorias de processos de 

trabalho e de discussão técnica, além de reunir as competências afins dispersas em vários 

órgãos da Administração, buscando prestar o serviço cada vez mais eficiente, eficaz e efetivo.  

532. Provavelmente a criação desta unidade exigirá também a criação de cargos de 

chefia e de assessoramento, dotada de conhecimento e de experiência, responsáveis, de início, 

por identificar e preencher as lacunas de competência e de estrutura da unidade em questão. 

Logo, a fim de deixar mais claro, a proposta não consiste somente numa mera criação de um 

cargo, conforme apresentado como ação, mas na disponibilidade dos recursos citados, 

aproveitando ao máximo os já existentes. 

7.2. Da ação da Proposta V 

533. A ação e a proposta analisadas neste tópico estão relacionadas ao achado “Modo 

de atuação predominantemente emergencial” da Operação Tapa-buraco, item 5.1 deste relatório. 

534. A ação apresentada pelo gestor é estabelecer critérios técnicos para preservar a 

integridade e qualidade do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com práticas como 

frequente medição da temperatura da massa asfáltica e enlonamento obrigatório dos caminhões. 

E reforça que a utilização de Pré-Misturado a Frio não é permitida no município sem citar norma 

legal. 
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535. Nas consultas e entrevistas junto aos gestores foram reunidas todas as normas 

referenciais atinentes ao tema de pavimentação, que levam em questão as particularidades do 

município.  E dentre elas, apresentadas pelos gestores e pertinentes ao assunto, não há 

nenhuma proibição quanto ao uso de PMF para os serviços de tapa-buraco. A única restrição 

legal imposta em relação ao tema refere-se à Lei Complementar LC n°. 269, de 26 de dezembro 

de 2011, alterando o inciso I do art. 36 da Lei Complementar LC n°. 131, de 2006, que dispõe 

sobre o parcelamento do solo para fins urbanos. Esta alteração instituiu, como requisito para 

aprovação da infraestrutura mínima dos empreendimentos de loteamento, a obrigatoriedade da 

aplicação de CBUQ como material dos revestimentos dos pavimentos. Este fato foi já 

apresentado neste relatório no capítulo “2.2 Histórico”, no parágrafo 22. 

536. O art. 36, inciso I da LC n°. 131, de 2006, versa sobre obras de urbanização de 

loteamentos, obrigando, com alteração dada pela LC n°. 269, de 2011, para fins de aprovação 

do projeto da infraestrutura mínima dos loteamentos, que nas suas vias de circulação sejam 

pavimentadas com o material do tipo CBUQ. Isto é, a obrigatoriedade dá-se para 

empreendimentos do tipo loteamentos, para a implantação das suas vias (novas vias do 

município), além de não haver medidas de restrição quanto à manutenção delas, tipo tapa-

buraco, com o emprego de material diferente do CBUQ, como o PMF.  

537. Diante disso, não há indícios de nenhuma proibição legal quanto ao emprego do 

PMF ou outro material para remendos de tapa-buraco para manutenção das vias do município, 

seja as vias advindas de implantação de loteamentos ou de obras de iniciativa pública. 

538. Resta claro que esta decisão do emprego do PMF é discricionária da Administração 

do município. A sua indicação é apenas uma recomendação do relatório preliminar, por se tratar 

de uma solução mais viável tecnicamente dentro do modo de atuação emergencial das 

operações tapa-buraco para as vias de tráfego leve a médio.   

539. Tendo em vista os efeitos apresentados no parágrafo 271, o emprego do PMF 

denso pode atenuá-los. Especialmente em relação à aplicação da massa asfáltica de CBUQ fora 

da faixa de temperatura ideal. Condição esta proporcionada pelos grandes deslocamentos 

diários dos caminhões que, mesmo enlonados como verificados in loco, e com várias paradas 

para efetuar os remendos, típica de uma atuação emergencial, possibilita o esfriamento da 

massa asfáltica. Fato confirmado e registrado no papel de trabalho PT nº 02-2020 (apêndice I), 

proporcionando um mau desempenho dos remendos, conforme ilustrado na figura 21. A 

aplicação do PMF dá-se a temperatura ambiente e a uma trabalhabilidade que permite melhor a 

compactação frente ao CBUQ aplicado fora da temperatura ideal. Logo um melhor desempenho, 
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podendo o PMF denso chegar a um percentual de vazios próximo a do CBUQ aplicado em 

condições ideais de temperatura (Balbo, 2007, p.192). 

540. Existem outras alternativas a fim de garantir o uso do CBUQ nas situações 

emergenciais, como a utilização de caminhões com caçamba térmica destacado no parágrafo 

96.  A caçamba térmica preserva a temperatura ideal para a aplicação do CBUQ. Destaque 

também o emprego de misturas mornas de CBUQ proporcionando uma redução da temperatura 

ideal de aplicação dessa massa asfáltica, por meio de aditivos químicos (surfactantes).  

541. Ressalta-se novamente que a tomada de decisão quanto à escolha da solução é 

discricionária da Administração do município, dentro de uma ponderação de uma análise de 

custo-benefício. O que não é razoável é a manutenção dos efeitos apresentados no parágrafo 

271, diante de recursos técnicos disponíveis para amenizá-los.  

7.3. Da ação da Proposta VII 

542. A ação e a proposta analisadas neste tópico estão relacionadas ao achado 

“Deficiência dos Projetos Básicos” dos Recapeamentos, item 6.2 deste relatório. 

543. A proposta VII consiste em dar condições estruturais (ferramentas e 

instrumentações) ao projetista para que este possa desenvolver as avaliações das condições do 

pavimento e, assim, definir a melhor estratégia de M&R, no caso, o recapeamento e seu 

detalhamento. 

544. A Diretoria de Projetos da Secretaria de Obras em resposta à proposta apontou 

que utilizará o procedimento DNIT 008/2003-PRO que trata do levantamento visual contínuo para 

avaliação da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos.  

545. Tendo em vista a resposta do município na qual informa que utilizará o 

procedimento DNIT 008/2003-PRO, cabe realizar alguns apontamentos sobre ele. É metodologia 

expedita desenvolvida especificamente para rodovias cujo objetivo é avaliar a superfície dos 

pavimentos. 

546. O levantamento deve ser realizado por no mínimo dois técnicos em veículo que 

trafega a uma velocidade média aproximada de 40 km/h. Os trechos avaliados devem ter 

extensão mínima de 1km e máxima de 6km, sendo o levantamento das informações realizado 

em formulário padrão ao fim de cada quilômetro.  

547. Através do levantamento determina-se dois índices, o ICPF - Índice da Condição 

do Pavimento Flexível e o IGGE – Índice de Gravidade Global Expedito e por meio destes o IES 

– Índice do Estado da Superfície cuja finalidade é dar um conceito ao trecho avaliado, variando 

de péssimo a ótimo.  



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  163 

548. Por fim, cabe pontuar que por se tratar de metodologia expedita, não realiza de 

forma detalhada o levantamento dos defeitos das vias, o que é necessário a nível de projeto 

básico.  

549. Concluída breve exposição sobre o procedimento DNIT 008/2003-PRO, aponta-se 

que a recomendação teve por intenção municiar o projetista de todas as ferramentas possíveis 

a fim de que o projeto elaborado seja o mais correto e completo.  

550. Salienta-se que os projetos básicos analisados, vide Papel de Trabalho nº 06/2020, 

apêndice P deste relatório, mostraram-se extremamente deficientes. Conforme pontuado no 

citado PT, o projeto deve atender a requisitos técnicos mínimos. A título de exemplo, cita-se a 

necessidade de além da avaliação funcional se realizar a avaliação estrutural do pavimento.  

551. Aponta-se que a recomendação não busca delinear qual metodologia é a mais 

correta, cabendo esta decisão ao projetista. Não obstante, o projetista deve estar amparado de 

todas as ferramentas que precisar para desenvolver um trabalho tecnicamente correto.  

552. Por fim, ressalta-se que apenas a utilização da metodologia DNIT 008/2003-PRO 

não é suficiente para garantir projetos de recapeamento de boa qualidade. 

7.4. Da ação da Proposta VIII 

553. A ação e a proposta analisadas neste tópico estão relacionadas ao achado 

“Deficiência dos Projetos Básicos” dos Recapeamentos, item 6.2 deste relatório. 

554. A proposta VIII recomenda que nos projetos de recapeamento, caso levantamento 

de campo e posterior avaliação julgarem necessária, haja previsão das intervenções de 

remendos superficiais e profundos previamente ao recapeamento, deixando claro de quem será 

a competência de execução.  

555. Em resposta, a Diretoria de Projetos da Secretaria de Obras informou que já dispõe 

de contrato para execução de remendos superficiais e profundos, não podendo assim sobrepor 

objeto em outro contrato. Acrescenta, ainda, que mesmo considerando a previsão no projeto 

básico o grande lapso temporal entre a licitação e a execução do contrato resultaria em 

quantitativos totalmente defasados para os serviços de remendo previstos. Por fim, informa que 

apresenta no termo de referência que o município deverá realizar essa intervenção antes do 

início das obras de recapeamento. 

556. Diante do exposto merece discorrer pontos provocados pelo gestor quanto à 

transferência de responsabilidade da execução dos remendos previamente ao recapeamento. 

Especificamente sobre as vantagens e desvantagens para a Administração acerca dos riscos de 

quem assumir a responsabilidade da execução prévia dos remendos e das implicações que esta 
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escolha resultaria para a defasagem dos quantitativos dos remendos em decorrência do lapso 

temporal da licitação a execução dos serviços, apresentados no quadro 16 a seguir. 

Quadro 16. Vantagens e desvantagens para a Administração acerca dos riscos de quem assumir 

a responsabilidade da execução prévia dos remendos 

Responsável pela execução dos 
remendos previamente ao serviço 
de recapeamento 

        

       Vantagens 

 

      Desvantagens 

 

 Contratado Os riscos de vícios construtivos 
apresentados em decorrência do 
mau desempenho dos remendos 
serão assumidos pela contratada. 
Todo o serviço será garantido por 
ela.   

O fato confirmando-se, a 
contratada reparará a 
Administração. 

Poderá existir a situação apontada 
pelo gestor, na qual os quantitativos 
das intervenções de remendos 
superficiais e profundo previstas no 
projeto básico apresentem-se 
defasados devido ao grande lapso 
temporal entre a licitação e a 
execução do contrato. Ou até 
mesmo, necessite de uma solução 
distinta mais onerosa, como uma 
reconstrução. Situação a qual tem 
grandes chances de resultar em 
aditivos contratuais para a correção 
dessa defasagem. 

 Administração municipal 

(contratante) 

Mitiga o problema a respeito do 
lapso temporal entre a licitação e a 
execução do recapeamento. 

Situação 1: 

A depender da qualidade da 
execução dos remendos novos e do 
desempenho dos antigos, a 
contratada poderá recusar o início do 
serviço de recapeamento. Uma vez 
que poderá ser responsabilizada por 
vícios ou defeitos dos remendos, 
mesmo tendo alertado a 
Administração sobre os riscos e a 
própria autorizado os serviços.  

Situação 2: 

Uma vez comprovado que o vício ou 
defeito construtivo do pavimento 
recapeado provém da execução dos 
remendos, a responsabilidade do 
reparo será unicamente da 
Prefeitura. 

Fonte: Equipe da Auditoria 

557. Como visto, parece ser mais racional para a Administração transferir a 

responsabilidade pela execução dos remendos ao contratado do recapeamento, apesar da 

existência de um contrato específico para execução de remendos, sob a justificativa da vantagem 

apresentada no quadro 16. Embora tenha argumentado o contrário, o próprio gestor adotou essa 

prática no Contrato n°. 020/2019. O objeto do contrato era uma obra de recapeamento de várias 

vias do município, tendo como aditivo serviços de reparos pontuais de remendos previamente 



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  165 

ao do recapeamento, mesmo existindo outro contrato específico de remendos (Contrato n°. 

322/2018) a disposição. 

558. Todavia com a responsabilidade de execução dos remendos ficando a cargo da 

contratada do recapeamento, gera a questão da desatualização do levantamento dos remendos 

previsto no projeto básico, em relação aos quantitativos ou ao tipo, se superficial ou profundo, 

ou até mesmo a necessidade de reconstrução, em decorrência do lapso temporal da licitação ao 

início dos serviços. Fato apresentado pelo gestor e pertinente preocupação também de outros 

gestores da Administração Pública. São contratos que, em regra, exigirão aditivos e poderão 

extrapolar o limite legal dos 25% (vinte e cinco por cento) previsto em lei, dado o aumento da 

degradação do pavimento devido a este lapso temporal. Em casos extremos obriga o gestor a 

reduzir o escopo ou qualidade dos serviços para enquadramento do aditivo ao limite legal.  

559. Acerca desse diagnóstico apresentado, seria necessária uma celeridade na 

contratação desses serviços. Ao invés de uma abordagem reativa, em que o início do processo 

de contratação se dá com um evento gatilho (a exemplo de surgimento de buracos; pavimento 

desgastado, polido; outros), típico de um modelo de contratação tradicional apontado acima, o 

que se mostraria ideal seria uma abordagem proativa, em que o processo de contratação se dá 

antes mesmo do evento gatilho, de forma a ficar disponível ao surgir a demanda, típicos serviços 

de “prateleira”. É uma forma de contratação mais adequada para os serviços rotineiros ou 

periódicos, como os de manutenção, padronizáveis, de técnica conhecida, proporcionando mais 

eficiência e efetividade na sua prestação.   

560. É nessa linha de atuação proativa que o município de São Paulo vem contratando 

os serviços de conservação e de manutenção do pavimento, tais como remendos superficiais ou 

profundos, precedidos de fresagem ou não; recapeamento para diferentes espessuras; 

microrrevestimentos; dentre outros por uma modalidade que permite tal feito: o sistema de 

registro de preço (SRP). 

561.  No que diz respeito a essa prática adotada pelo município de São Paulo, o TCMSP 

se manifestou por meio do julgamento do processo TC Nº 72.002.247.14-94, o qual o voto do 

relator, o conselheiro Domingos Dissei, disserta sobre a importância das Atas de Registro de 

Preço para serviços de zeladoria no município de São Paulo, cujos trechos estão apresentados 

a seguir:  

1. Preliminarmente é importante ressaltar que as Atas de Registro de Preços são 

instrumentos jurídicos essenciais à prestação dos serviços rotineiros de zeladoria 

da Cidade, prestados por todas as Subprefeituras. 



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  166 

2. Isto porque possibilita que a Administração, após selecionar a proposta mais 

vantajosa, possa, durante o prazo de sua validade, formalizar os inúmeros 

contratos que venham a se mostrar necessários, permitindo com isto uma maior 

agilidade e otimização na aplicação dos recursos públicos. 

3. O serviço de "tapa-buracos", pelas suas características padronizadas, rotineiras e, 

notadamente, pela utilização por todas as Subprefeituras, é um exemplo típico da 

vantajosidade da utilização do sistema de registro de preços, sendo, aliás, utilizada 

há muitos anos pela Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras. 

562. O Acordão do referido processo apresenta o seguinte entendimento: 

ACORDAM, ainda, à unanimidade, em recomendar à Secretaria Municipal de 

Coordenação das Subprefeituras – SMSP que envide esforços no sentido de manter atas 

de registro de preços para os Serviços Rotineiros, de modo a propiciar uniformidade, 

eficiência e celeridade nas contratações das subprefeituras. 

563. Recentemente, com a Nova Lei de Licitações e contratos (Lei nº 14.133/21), o 

legislador passou para a possibilidade de convergir com esse entendimento. Nela se faz previsão 

de contratação de obras e serviços de engenharia por meio do sistema de registro de preço, 

devendo ser observada certas condições a serem destacadas a seguir: 

Art. 82 

(...) 

§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e 
serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições: 

I - realização prévia de ampla pesquisa de mercado; 

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento; 

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle; 

IV - atualização periódica dos preços registrados; 

V - definição do período de validade do registro de preços; 

VI - inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar os bens ou 
serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da 
licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original. 

(...) 

Art. 85. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia 
pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos: 

I - existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional; 

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. 

564. Diante do exposto, com a Nova Lei de Licitações em vigor, e sendo ela definida 

como legislação a ser seguida pelo município nas contratações aqui referenciadas, diversas 

obras e serviços de manutenção e reabilitação de pavimentos poderão ser contratadas através 

do sistema de registro de preço, devido à grande parcela delas terem características como amplo 
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domínio técnico dos construtores; demanda rotineira ou periódica por parte dos municípios; e a 

possibilidade de elaboração de projetos padronizados, conforme o caso, condicionantes para a 

adoção do SRP. Fato este que poderá vir a contribuir para o município conseguir sanar o defeito 

no pavimento de forma quase concomitante a sua origem, eliminando, em tese, a questão da 

desatualização do projeto básico em decorrência do lapso temporal na contratação. 

565. A recomendação dada pela proposta do relatório não define quem irá executar os 

remendos. Informa apenas que, caso seja necessário realizar intervenções de remendos 

previamente ao recapeamento no pavimento, elas constem no edital, a fim de deixar claro aos 

licitantes a responsabilidade por tal serviço, tendo em vista que esta prática não foi adotada nos 

últimos editais e a omissão desse serviço no projeto básico foi objeto de aditivo contratual num 

dos contratos (contrato n°. 020/2019), a um valor cerca de 23% (vinte e três por cento). 

566. Obras de recapeamento asfáltico, em regra, sempre exigirão reparos prévios de 

remendos superficiais e profundo, cabendo ao gestor deixar a claro a responsabilidade da 

execução desses reparos, avaliando os riscos dessa escolha discutidos acima. Conforme 

apresentado, o melhor cenário seria transferir esses riscos ao contratado e a contratação se 

dando por meio de um SRP respaldada pela aplicação da Nova Lei de Licitações.  

7.5. Da ação da Proposta IX 

567. A ação e a proposta analisadas neste tópico estão relacionadas ao achado 

“Medição dos serviços deficiente” da Operação Tapa-buraco, item 5.2 deste relatório. 

568. A proposta de recomendação consiste na elaboração de um procedimento próprio 

para as operações tapa-buraco, orientando as partes, a fiscalização e a contratada, de como 

efetuar a medição das etapas dos serviços. Juntamente a isso, a disponibilidade de todo o 

aparato instrumental para auxiliar na elaboração do relatório da medição dos serviços (memória 

de cálculo, registros fotográficos, localização dos serviços, dentre outros). 

569. O gestor informa que a recomendação dada pelo relatório preliminar será incluída 

no próximo edital. No entanto, o procedimento recomendado já consta nos editais de licitação 

das operações tapa-buraco, conforme exposto no parágrafo 288 deste relatório e não são 

praticados pela contratante e nem pela fiscalização.  

570. A recomendação deste relatório visa a elaboração de um manual orientativo de 

como executar cada etapa do serviço, com a especificação dos materiais e dos equipamentos, 

de como proceder a medição de cada etapa do serviço, com registros fotográficos e com as 

memórias de cálculos detalhadas. Uma mudança do estado atual das medições parametrizadas 

para mais fidedignas, aquelas que retratam a fiel execução dos quantitativos do serviço, dando 
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transparência e devida prestação de contas. Salienta-se como um material apartado aos editais, 

objetivando que, com a experiência acumulada, incrementa-se melhorias contínuas com as suas 

revisões periódicas, a título de exemplo, como o Manual de Manutenção de Pavimentos da 

Prefeitura Campo Grande exposto neste relatório no parágrafo 284.  

571. Um manual orientativo gera mais valor ao serviço, dada a maior riqueza de 

informações agregadas e um maior senso de responsabilidade para o cumprimento do que ali 

está previsto, fazendo somente os editais referenciá-lo. 

7.6. Das ações das Propostas XI, XII e XIII  

572. As ações e as propostas analisadas neste tópico estão relacionadas ao achado 

“Alta influência e impacto das atividades da concessionária nas manutenções do pavimento” da 

Operação Tapa-buraco, item 5.3 deste relatório. 

573. A proposta de recomendação consiste na elaboração de procedimento quanto à 

execução do serviço, considerando as suas particularidades; à sua aceitação e rigor na sua 

fiscalização, em razão das evidências apresentadas nas figuras 34 a 37 e nos planos de trabalho 

PT nº 02-2020 e PT nº 03-2020, Relatório Fotográfico n°.10, nos apêndices I, M e N, 

respectivamente, deste relatório. Em resposta, o gestor afirma que as instruções desse serviço 

estão detalhadas em cadernos de especificações do GOINFRA e do DNIT presentes no processo 

de edital.  

574. Novamente trata-se da importância de ter um material orientativo para 

procedimento dos serviços, no caso em questão, para recomposição do pavimento oriundo das 

aberturas de valas pontuais ou contínuas realizadas pelas concessionárias de saneamento. 

Embora a Administração afirme que são adotados os do GOINFRA e do DNIT, estes devem ser 

complementados por procedimentos que orientem particularidades do serviço em questão. 

Justifica-se, pois, são intervenções frequentes nas vias urbanas e de maior agressividade ao 

pavimento por atingir todas as suas camadas, incluindo o subleito. Logo, apresentam 

particularidades executivas que devem ser observadas, sob pena de mau desempenho da 

recomposição do pavimento. 

575. Em relação a essa frequência, no município de Anápolis, foram registradas cerca 

de 29.000 (vinte e nove mil) ocorrências de tapa-buracos, via ouvidoria, entre os anos de 2014 e 

2019 relacionadas à recomposição do pavimento oriundo de intervenções da concessionária de 

saneamento (SANEAGO), conforme apresentado na figura 38. Este número corresponde a 72% 

do total das ocorrências. Isso denota o quão presente essas intervenções estão no cotidiano da 

manutenção e impactam o desempenho da pavimentação do município. 
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576. Quanto à agressividade, pode ser examinada a partir das vistorias in loco, a qual 

pode observar os efeitos produzidos pela ausência de um material orientativo específico 

associada a falta de rigor da fiscalização, conforme podem ser verificados nas figuras 34 a 37 e 

nos planos de trabalho PT nº 02-2020 e PT nº 03-2020, Relatório Fotográfico n°.10, nos 

apêndices I, M e N, respectivamente, deste relatório.  

577. Como exemplo de particularidades executivas que este serviço exige, tem a IR 

01/2018, procedimento executivo de reparação de pavimentos flexíveis danificados por abertura 

de valas, elaborado pela Prefeitura de São Paulo, conforme exposto nos parágrafos 312 a 316 

deste relatório.  

578. Ademais destaca-se também outra particularidade, em específico nos casos de 

valas contínuas de grandes extensões. A possibilidade de evitar a abertura dessas valas com o 

emprego do Método Não Destrutivo (MND). Em síntese, o método consiste na execução de um 

túnel horizontal com emprego de equipamentos e materiais por onde são instalados tubos 

subterrâneos sem necessidade de abertura de valas, preservando a integridade do pavimento 

acima e uma liberação rápida do tráfego. Conforme exposta na figura 47 é uma solução 

alternativa a abertura de valas contínuas de grandes extensões, comuns em obras de 

saneamento, como implantação e manutenção de redes de água e de esgoto, e viabilizada 

economicamente pelo ganho de escala que estas obras proporcionam. Novamente, um 

procedimento normativo poderia orientar quando viável o seu emprego, diante do benefício dado 

pela preservação do pavimento.  
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Figura 47. O uso do MND nas obras de saneamento 

Fonte: Compilação da equipe de auditoria (2020)16  

                                                             
16 Montagem a partir de imagens coletadas nos sites:   
https://tamoiosnews.com.br/geral/sabesp-utiliza-metodo-nao-destrutivo-para-substituir-ramais-de-agua-em-
caraguatatuba/; 
https://www.arandanet.com.br/revista/hydro/noticia/1330-Saneago-intensifica-uso-do-metodo-nao-destrutivo-em-
manutencoes-operacionais.html. 
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579. Em face ao exposto, resta claro que somente normativas de órgãos rodoviários, 

como GOINFRA e DNIT, não vão abordar as peculiaridades apresentadas e importantes para 

garantir um bom desempenho do pavimento das vias urbanas ao sofrer intervenções desse tipo. 

O que revela a importância de um material orientativo para agregar todas as informações e 

atualizações de melhorias advindas de experiência acumulada. E novamente, gerando mais 

valor ao serviço e um maior senso de responsabilidade para o cumprimento do que ali está 

previsto. 

7.7. Da ação da Proposta XVIII 

580. A ação e a proposta analisada neste tópico estão relacionadas ao achado 

“Ausência de tecnologia de informação e comunicação (TIC) que contribua para a gerência do 

pavimento” da Gestão dos pavimentos urbanos, item 3.3 deste relatório. 

581. A proposta de recomendação consiste na otimização dos sistemas de informação 

da zeladoria urbana do município (Ouvidoria 156 e o Aplicativo Mais Anápolis), incluso os 

serviços de tapa-buraco, objeto deste trabalho. Especificamente apontou a necessidade de 

aproveitamento dos dados do sistema na geração de informações para monitoramento da 

efetividade dos serviços prestados (indicadores de desempenho) e subsídios para tomada de 

decisões dos gestores. Uma modernização dos sistemas frente a tecnologias já acessíveis.  

582. O gestor argumenta que os sistemas de Ouvidoria e o aplicativo Mais Anápolis são 

constantemente atualizados e as queixas e reclamações oriundas dos próprios são distribuídas 

às Diretorias competentes.  

583. Na transcrição das evidências do achado, no parágrafo 115 deste relatório, 

confirma a defesa do gestor de que os sistemas de zeladoria urbana do munícipio (SIM e Mais 

Anápolis) realizam atualizações dos registros de demanda e transmissão a unidade de 

recuperação asfáltica responsável. Por óbvio, se contrário fosse, a situação seria descabida. No 

entanto, o relatório deixa claro na conclusão (item 3.3.6) o real motivo da proposta, que é otimizar 

os sistemas de zeladoria urbana transcrito a seguir: 

O porte do município exige sistemas de informação mais sofisticados em termos 

tecnológicos e operantes para o gerenciamento da malha viária do município. Os dois 

sistemas que apoiam o gerenciamento estão atuando somente para registro das 

chamadas de ocorrências de tapa-buraco. Não há aproveitamento dos dados registrados 

nos sistemas na geração de informações para monitoramento da efetividade dos serviços 

prestados e subsídios para tomada de decisões. Sequer ainda há uma integração entre 

eles. 
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584. A exemplo, este trabalho conseguiu obter algumas informações extraídas de dados 

contidos nesses sistemas que contribuiriam para monitorar a efetividade dos serviços e subsídio 

para tomada de decisão do gestor. Com os dados ali contidos nos sistemas, foi possível 

consolidá-los em informações ágeis e dinâmicas disponibilizados como apresentados no item 

2.5 (“Indicadores”) deste relatório, como a quantidade e a taxa incremental de ocorrências de 

tapa-buraco por período, por ano, por bairro; a promoção de ranking de bairros com maiores 

ocorrências de tapa-buraco; figura 22 (ocorrências de tapa-buraco nos períodos de estiagem e 

chuvoso); figura 38 (representatividade das ocorrências de tapa-buraco em decorrência da 

manutenção da SANEAGO em relação ao tapa-buraco convencional). 

585. Tudo isso também pode ser desenvolvido pela integração e otimização dos 

sistemas de zeladoria urbana proposto pelo relatório. Esta prática poderia resultar no 

desenvolvimento de indicadores de desempenho dos serviços públicos, servindo como uma 

ferramenta para auxiliar o gestor na avaliação do resultado de suas ações e na tomada de 

decisão. Isso por ir ao encontro do Programa de Metas de suas ações, previsto no art. 98 da Lei 

Orgânica do município de Anápolis, ao qual prevê a elaboração de indicadores para mensurar o 

cumprimento das metas e objetivos para cada um dos setores da Administração municipal.  

7.8. Da ação da Proposta XXI 

586. A ação e a proposta analisadas neste tópico estão relacionadas ao achado “Baixa 

atuação e transparência da fiscalização” dos Recapeamentos, item 6.3 deste relatório. 

587. A proposta XXI deste relatório recomenda aos gestores que promovam consulta 

formal ao TCMGO, conforme Título VII - Da Consulta (Arts. 199 a 201) do RITCM, questionando 

sobre a possibilidade de utilização do Sistema de Registro de Preços - SRP para a contratação 

de serviços de ensaios tecnológicos de solos e pavimentos para fins de fiscalização de contratos 

de pavimentação e de loteamentos, tendo em vista que o Acordão Consulta AC-CON 7325-10 

TCMGO trata de modo genérico todos os serviços de engenharia. 

588. Em resposta, a Secretaria de Obras afirmou que realizará consulta ao TCMGO 

acerca da utilização do SRP na contratação de serviços de ensaios tecnológicos de solos e 

pavimentos, sempre que houver necessidade. 

589. A título de esclarecimento apresenta-se abaixo transcrição dos artigos 199 a 201 

do Regimento Interno do TCMGO: 

TÍTULO VII  
DA CONSULTA  
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Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, que lhe 
forem formuladas pelas seguintes autoridades:  
I – Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal, 
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal;  
II – Gestores municipais de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas 
e Sociedades de Economia Mista;  
III – Procurador-Geral de Justiça;  
IV – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal;  
V – Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível hierárquico 
equivalente;  
§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas 

articuladamente e instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da 
autoridade consulente.  
§ 2º Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as autoridades referidas nos 
incisos II, III e IV deverão demonstrar a pertinência temática da consulta às respectivas 
áreas de atribuição das instituições que representam.  
§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e 
constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. 
Art. 200. O Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do artigo 
199, ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após 
comunicação ao consulente. 
Art. 201. Ato normativo do Tribunal disciplinará consultas formuladas por meio eletrônico. 
(grifo SFOSEng) 

590. O artigo 199, incisos de I a IV apresenta quais autoridades possuem competência 

para realizar consulta a este Tribunal de Contas. Já o parágrafo §3º do citado artigo informa que 

a resposta à consulta terá caráter normativo, constituindo prejulgamento sobre a tese analisada.  

591. É justamente sobre este ponto que reside a confusão observada na resposta da 

Secretaria de Obras. Uma vez realizada consulta e, desde que ela atenda a todos os requisitos 

do artigo 199, inclusive a indicação clara do objeto, o acórdão consulta terá caráter normativo 

para prejulgamento sobre a tese, não sendo necessárias novas consultas para a mesma situação 

já analisada. Ou seja, a consulta pode ser realizada apenas uma vez. 

592. Ademais, conforme já apontado nos parágrafos 563 e 564 deste relatório, a Nova 

Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21) prevê a utilização do sistema de registro de preço 

para obras e serviços de engenharia, desde que satisfeitas as condições e requisitos previstos 

no Art. 82, §5º e Art. 85. 

593. Assim, tal recomendação apresentada no Relatório Preliminar será retificada, 

passando a ter a seguinte redação: “Desde que satisfeitas as condições e requisitos previstos 

no Art. 82, §5º e Art. 85 da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21), considere 

utilizar o Sistema de Registro de Preços - SRP para a contratação de serviços rotineiros de 

pavimentação e, caso queira, realize consulta formal ao TCMGO nos moldes dos arts. 199 a 201 

do RI-TCMGO para sanar dúvidas e obter resposta com caráter normativo e constituída de 

prejulgamento da tese. No entanto, caso o município opte por SRP e adote as legislações 
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anteriores no período de transição normativa (art. 193, inciso II da Lei nº 14.133/21), a consulta 

ao TCMGO é prudente.” 

7.9. Da ação da Proposta XXV 

594. As ações e as propostas analisadas neste tópico estão relacionadas aos achados 

“Modo de atuação predominantemente emergencial” e “Alta influência e impacto das atividades 

da concessionária nas manutenções do pavimento” da operação tapa-buraco, respectivamente 

itens 5.1 e 5.3 deste relatório. 

595. A proposta no XXV determina que o município faça cumprir a cláusula sexta, item 

6.2 do Contrato Programa nº 8012 que obriga a SANEAGO a promover a recuperação da 

pavimentação pública (vias e calçadas) quando provenientes de obras e serviços de 

manutenção, operação e/ou implantação de redes de abastecimento público objeto deste 

contrato, sob atenta fiscalização da administração de Anápolis. 

596. A Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos – CMTT 

informou que em virtude do convênio que está sendo celebrado entre as partes (município de 

Anápolis e SANEAGO) ficará suspensa a cláusula sexta, item 6.2 do Contrato Programa nº 8012, 

ficando o município responsável pela recuperação da pavimentação e a SANEAGO responsável 

por indenizá-la. 

597. Cabe aqui alertar à CMTT que o Contrato Programa nº 8012 é o instrumento jurídico 

formal que rege a relação entre o Município de Anápolis e a SANEAGO no tocante a prestação 

de serviços públicos e exploração de serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário.   

598. Deste modo, é fundamental que qualquer alteração contratual seja formalizada no 

contrato programa pactuado entre as partes, em razão da garantia da segurança jurídica e da 

transparência. Destaca-se que como a formalização de tal alteração não foi apresentada 

mantém-se a determinação. 

7.10.  Da ação da Proposta XXVII 

599. As ações e as propostas analisadas neste tópico estão relacionadas aos achados 

“ausência de diretrizes técnicas para a elaboração e aprovação dos projetos de pavimentação”, 

“projetos de pavimentação deficientes - não há completude necessária” e “baixa atuação da 

fiscalização durante a execução e no recebimento das obras de loteamento”, respectivamente 

itens 4.1, 4.2 e 4.3 deste relatório. 
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600. A proposta no XXVII recomenda que o município elabore diretriz técnica que 

estabeleça todos os elementos a constar nos projetos de pavimentação e a serem verificados na 

execução e recebimentos das obras de pavimentação dos loteamentos, definindo de forma clara 

os encargos do empreendedor. Além disso, recomenda que a fiscalização passe a utilizar as 

diretrizes técnicas elaboradas para avaliar os projetos e fiscalizar as obras dos loteamentos. 

601. Em resposta a diretoria de projetos e a diretoria de fiscalização da Secretaria de 

Obras informou que a diretriz técnica se baseará no Manual de Pavimentação Urbana da 

GOINFRA.  

602. Inicialmente, aponta-se que a recomendação proposta surgiu da análise dos 

procedimentos de avaliação de projetos e fiscalização das obras de pavimentação dos 

loteamentos, os quais se mostraram extremamente deficientes. 

603. Conforme demonstrado nos itens 4.1.3, 4.2.3 e 4.3.3, onde foram elencadas as 

evidências dos achados, não existe um padrão de qualidade mínimo que os empreendedores 

devem buscar atender, tanto nos projetos apresentados quanto na execução das obras. 

604. Observa-se, ainda, que a negligência da administração em exigir o cumprimento de 

padrões mínimos de qualidade, corrobora para que o desempenho dos pavimentos entregues 

seja abaixo do esperado. 

605. Esta negligência em exigir o atendimento de requisitos mínimos nos projetos 

ocasiona diversas deficiências, conforme já apontado neste relatório, dentre as quais: ausência 

de estudos geotécnicos, adoção incorreta parâmetros básicos de projeto, como o CBR do 

Subleito e o número N; ausência do projeto de mistura asfáltica e falta de padronização dos 

projetos. 

606. De forma análoga ocorre durante a execução da obra. Como não há requisitos 

técnicos mínimos a serem atendidos e a fiscalização não acompanha as etapas da obra, o 

empreendedor executa a obra da forma que lhe convém. Exemplo disso são as inconsistências 

nos ensaios de controle tecnológico dos loteamentos, conforme já apontado neste relatório, vide 

papéis de trabalho nº 01 e 10 de 2020, apêndices G e H deste relatório. 

607. Deste modo, não importa quais sejam as fontes bibliográficas que serão utilizadas 

na composição das diretrizes técnicas, faz-se importante que o município elabore diretriz técnica 

que informe todos os encargos do empreendedor tanto na elaboração dos projetos quanto na 

execução das obras. 

608. Reforça-se, novamente, que este material auxiliará a atuação da fiscalização, 

reduzindo o risco de possíveis omissões na verificação de pontos importantes em projeto e 
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execução. Ademais, existindo diretriz, busca-se padronizar a atuação dos analistas de projeto e 

dos fiscais de campo.   

8. Conclusão 

609. Como visto, nos municípios o maior ativo urbano é o pavimento das vias. E por isso 

merece uma atenção especial. No município de Anápolis o tratamento dado a esse ativo mostra-

se preocupante, haja vista que as competências relacionadas à área estão delegadas a vários 

órgãos ou unidades administrativas da prefeitura. O que vem a colaborar em várias falhas de 

controle interno apresentadas no decorrer deste relatório.  

610. Uma unidade administrativa especializada na área de pavimentação e drenagem, 

reunindo essas competências, fomentando a cultura técnica, poderá contribuir para melhoria no 

gerenciamento da malha viária do município. A iniciar estabelecendo um planejamento 

estratégico para a área, com a definição de objetivos e metas a longo prazo e os meios para 

atingi-los, como aplicação de melhorias nos processos de trabalho, a exemplo de implantação 

de um sistema de gerenciamento de pavimentação urbana.  

611. Um sistema de gerenciamento de pavimento dará apoio ao gestor para tomadas de 

decisões mais assertivas, pois proporciona-o informações da malha viária como um todo, 

sabendo o “que fazer”, “como fazer”, e “o que priorizar”.  

612. Enfim, medidas são necessárias para tornar a malha viária do município efetiva e 

eficiente, isto é, mais confortável e segura aos usuários a custos reduzidos ou estabilizados a 

longo prazo. 

9. Propostas de encaminhamento 

613. Espera-se que a análise realizada forneça subsídios aos gestores para o 

aprimoramento da área de pavimentação. Com o intuito de propiciar essas mudanças esta 

Comissão sugere ao TCMGO a proposição dos seguintes encaminhamentos: 

614. RECOMENDAR a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que:  

I. crie uma unidade, dentro da Administração Direta da Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos, com especialidade na área de pavimentação e drenagem 

urbana. A viabilidade de sua criação estará condicionada ao máximo 

aproveitamento possível dos recursos já existentes na Administração, como quadro 

de pessoal, estrutura física, equipamentos, mobiliários e outros (81, a); 
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II. retome a implantação de um Sistema de Gerência de Pavimento (81, b), 

viabilizando os seguintes pontos: 

i. se possível, o aproveitamento do cadastro multifinalitário com o sistema web 

georreferenciado em implantação no município, na criação de um módulo 

de Gerência de Pavimentos, contemplando o inventário da rede viária (81, 

b, i; 121, b); 

ii. a utilização do as built como fonte de dados para o inventário, à medida que 

se execute obras de pavimentação novas ou de manutenção (81, b, ii); 

iii. estabeleça regra de periodicidade das avaliações de campo em função da 

importância das vias (81, b, iii); 

iv. faça avaliações periódicas no pavimento daquelas obras ainda cobertas pela 

garantia quinquenal, no mínimo uma vez ao ano, incluso as de loteamento 

(81, b, iv); 

v. que os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) de obras de manutenção e 

reabilitação (M&R) de vias urbanas sejam fundamentadas pelo sistema de 

gerencia de pavimentos (SGP), ou seja, as escolhas das vias, assim como 

a correspondente solução de M&R adotada, devem ser fundamentadas por 

meio de levantamentos e pareceres técnicos embasados em critérios 

técnicos que levem em consideração tanto o grau de degradação quanto o 

nível de utilização da via, em consonância com art. 6°, inciso IX da Lei 

8.666/93 (81, b, v; 368, a, b; 425, e); 

vi. que a partir do SGP se insira novas estratégia de M&R como manutenções 

preventivas (lama asfáltica e microrrevestimento) e corretivas imediatas 

(selagem de trincas), transferindo a estes paulatinamente uma parcela dos 

recursos das operações tapa-buraco (81, b, vi; 276, b); 

III. procure distribuir os recursos para as operações tapa-buraco no decorrer dos anos 

de forma mais sustentável, uniforme, o mais regular possível. Consequentemente, 

possibilitará maior atuação em intervenções programadas, de forma a romper o 

ciclo vicioso de surgimento de buracos (276, a); 

IV. procure monitorar o desempenho dos remendos e aqueles apresentando defeitos 

sejam corrigidos, em respeito ao prazo quinquenal da garantia (art. 618, do Código 

Civil c/c art. 54 da Lei 8.666/93) (276, c);  



 

  
Fls. 

 

RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    

                                                         www.tcm.go.gov.br                                                                                                  178 

V. empregue o uso do pré-misturado à frio (PMF) na atuação emergencial (período 

chuvoso), com a sua viabilidade reforçada se a usinagem for própria e em vias de 

tráfego leve ou outras alternativas para preservar a temperatura da massa asfáltica 

a quente (276, d);  

615. Visando melhorar os procedimentos de elaboração de projetos de manutenção e 

reabilitação das vias urbanas (425, a, b, d): 

VI. elabore instrução própria, ou adote outra consagrada, de projetos de recapeamento 

seguidas de revisões, com o intuito de suprir as lacunas que porventura forem 

surgindo na sua aplicação (425, a);  

VII. dê condições estruturais (ferramentas e instrumentações) que permitam ao 

projetista desenvolver avaliações das condições do pavimento e, assim, definir a 

melhor estratégia de M&R, no caso, o recapeamento e seu detalhamento (425, b); 

VIII. preveja em projetos de recapeamento as intervenções prévias de remendos 

superficial e profundo, quando os levantamentos de campo e, posterior, avaliação 

definir a necessidade, como também deixar claro neles a competência de execução 

(425, d); 

616. Visando melhorar os procedimentos de gerenciamento e fiscalização de obras de 

manutenção e reabilitação das vias urbanas (305, a, b; 333, a, b, c; 464, c, d; 499, c, d): 

IX. elabore um procedimento próprio para as operações tapa-buraco que oriente os 

fiscais de campo e a contratada como deve ser realizada a medição dos serviços 

em campo. Juntamente a isso, disponibilize todo aparato instrumental, elabore 

planilhas que auxiliem os fiscais de campo e os encarregados da contratada a 

quantificar de forma expedita os serviços executados em campo (305, a);  

X. passe também a elaborar as próprias medições, com memória de cálculo detalhada 

da quantificação de cada etapa do serviço, relatórios fotográficos com registros de 

cada etapa do serviço, da situação inicial ao remendo executado, como também a 

sua localização, a data do dia (305, b); 

XI. elabore uma instrução de serviço que oriente a concessionária ou a contratada a 

realizar a recomposição do pavimento, apresentando explicitamente como 

proceder no preparo do subleito, na necessidade de substituição do material da 

base (alternativa BGS) e sua compactação, e na necessidade de realização de 
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imprimação (alternativa EAI) e pintura de ligação com RR-1C, esta conforme o 

caso, posteriormente a compactação da base (333, a);   

XII. detalhe procedimentos de aceitação para o serviço de recomposição do pavimento 

de modo a garantir a compactação e o nivelamento da base para garantir a 

espessura da camada de revestimento (333, b);    

XIII. exija maior rigor na qualidade de execução da recomposição do pavimento da 

concessionária e da contratada, de acordo com a instrução de serviço a ser 

elaborada (333, c);   

XIV. contrate serviços de controle tecnológico de empresas especializadas, como 

contraprova dos resultados apresentados pela construtora (464, c);  

XV. elabore uma instrução/Manual de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de 

Obras que oriente as áreas técnicas, como o gestor de contrato e o fiscal do 

contrato, na condução de suas atividades de controle e fiscalização, de forma 

mapeada e transparente os procedimentos (464, d), incluso as etapas de 

recebimento provisório e definitivo (499, c); 

XVI. nas obras de recapeamento, elabore relatórios de recebimentos padronizados, 

considerando as particularidades de cada tipo de obra, e fazendo distinção entre 

aqueles que fundamente o preliminar e o definitivo quanto ao nível de detalhamento 

a exigir (499, d); 

XVII. promova continuamente a capacitação e o aprimoramento dos servidores para 

desenvolver competências e habilidades (81, c; 425, c; 463, b); 

617. Visando promover a eficiência com desenvolvimento e melhorias contínuas dos 

sistemas de informação da área de gerência de pavimentos (121, a, c; 305, c): 

XVIII. otimize os sistemas de zeladoria urbana (Ouvidoria 156) e o aplicativo Mais 

Anápolis, incluso os serviços de tapa-buraco, aproveitando os seus dados na 

geração de informações para monitoramento da efetividade dos serviços prestados 

(indicadores de desempenho) e subsídios para tomada de decisões pelos gestores 

(121, a);  

XIX. viabilize, se possível, um sistema de fiscalização dos serviços de manutenção e 

reabilitação (M&R), automatizando a geração de relatórios, acompanhado de 

registros fotográficos, e medições dos serviços (121, c, 305 c); 
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XX. crie um comitê permanente para estudos e implantação de inovações na área de 

M&R, buscando viabilizá-los firmando parcerias com as universidades e o setor 

privado (105, a); 

XXI. desde que satisfeitas as condições e requisitos previstos no Art. 82, §5º e Art. 85 

da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21), considere utilizar o 

Sistema de Registro de Preços - SRP para a contratação de serviços rotineiros de 

pavimentação e, caso queira, realize consulta formal ao TCMGO nos moldes dos 

arts. 199 a 201 do RI-TCMGO para sanar dúvidas e obter resposta com caráter 

normativo e constituída de prejulgamento da tese. No entanto, caso o município 

opte por SRP e adote as legislações anteriores no período de transição normativa 

(art. 193, inciso II da Lei nº 14.133/21), a consulta ao TCMGO é prudente. 

618. DETERMINAR a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que: 

619. Visando melhorar os procedimentos de gerenciamento e fiscalização de obras de 

manutenção e reabilitação das vias urbanas (463, a; 498, a, b): 

XXII. exija que os fiscais de campo, responsáveis pela fiscalização das obras em 

execução, elaborem Relatórios Técnicos de Fiscalização periódicos, no mínimo um 

por medição, de forma padronizada, considerando as particularidades de cada tipo 

de obra, comprovando a qualidade dos serviços prestados, interpretando os 

resultados dos ensaios e concluindo pela conformidade com o projeto de 

engenharia e com suas especificações. Este deverá sustentar o aceite/recebimento 

dos serviços executados e, por consequência, a validação da medição e 

pagamento à contratada (463, a); 

XXIII. faça o recebimento provisório e definitivo de obras, inclusive as de recapeamento, 

objeto em questão, conforme dispõe a lei nº 8.666/93, art. 73, inciso I, alíneas a e 

b, evitando o recebimento tácito (498, a); 

i. emita portaria nomeando o servidor ou comissão para recebimento definitivo 

das obras, sendo boa prática, vedar a participação do fiscal do contrato, já 

responsável pelo recebimento provisório (498, b). 

620. Visando propiciar segurança e conforto ao usuário (520, a, b): 

XXIV. preveja o nivelamento dos poços de visitas (PVs) nos projetos das vias a serem 

recapeadas, como também deixar claro neles a competência de execução (520, a); 
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i. melhore a comunicação e cooperação técnica com o órgão responsável pela 

execução do nivelamento de PVs, no caso a Diretoria de Serviços Urbanos 

e a SANEAGO, na situação de não previsão no próprio contrato de 

recapeamento (520, b). 

621. Visando o cumprimento contratual e maior disponibilidade de equipes para as 

operações tapa-buraco convencionais (276, e; 333, d): 

XXV. faça cumprir a cláusula sexta, item 6.2 do Contrato Programa nº 8012 que obriga a 

SANEAGO a promover a recuperação da pavimentação pública (vias e calçadas) 

quando provenientes de obras e serviços de manutenção, operação e/ou 

implantação de redes de abastecimento público objeto deste contrato (276, e; 333, 

d). 

622. RECOMENDAR a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e 

Planejamento Urbano que: 

XXVI. transfira a titularidade da competência de fiscalização das obras de loteamento no 

que tange somente as etapas de pavimentação e drenagem para uma unidade 

administrativa especializada, vinculada à Secretaria de Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos, condicionada a criação daquela com base na recomendação I 

(245, d); 

XXVII. elabore diretriz técnica que estabeleça todos os elementos a constar nos projetos 

de pavimentação e a serem verificados na execução e no recebimento das obras, 

definindo de forma clara os encargos do empreendedor (159, a; 245, a); 

i. passe a utilizar as diretrizes técnicas na avaliação dos projetos de 

pavimentação e na fiscalização das obras dos loteamentos (202, a; 245, b); 

XXVIII. realize o acompanhamento periódico das obras de loteamentos, com frequência 

mínima mensal ou por etapas importantes previstas, registrando em relatório a 

execução das obras (245, b); 

XXIX. realize controle tecnológico do solo e do pavimento dos loteamentos durante o 

acompanhamento das obras de pavimentação a título de contraprova, e caso 

necessário no recebimento das obras (245, c); 

XXX. realize o recebimento das obras de acordo com a diretriz técnica a ser elaborada, 

sendo que até a elaboração da diretriz técnica promova o recebimento de obras 
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nos moldes do art. 73 da Lei 8.666/93, visando garantir isenção no ato 

administrativo (245, e); 

i. Realize avaliações periódicas nas obras de loteamento, no mínimo uma vez 

ao ano, durante a fase de garantia quinquenal (245, e, i).  

623. Uma vez consolidada a criação da unidade especializada em pavimentação e 

drenagem urbana, as recomendações supracitadas (159, a; 202, a; 245, a, b, c, e) deverão ser 

absorvidas por tal unidade administrativa. 

624. DETERMINAR à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMUSU, na 

pessoa de Francisco Elísio Lacerda, à Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços 

Urbanos – CMTT17, na pessoa de Fernando de Almeida Cunha e a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano do Município, na pessoa de Mauro Douglas 

Ribeiro, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias18 após a notificação do respectivo Acórdão, 

apresentem PLANO DE AÇÃO19 nos moldes do Anexo I da Resolução Administrativa RA nº 

113/2019 TCMGO,  especificando as ações e medidas que serão adotadas para atender às 

determinações e às recomendações emitidas pelo Tribunal, com os respectivos responsáveis e 

prazos previstos para implementação de cada uma delas, para posterior monitoramento nos 

termos do artigo 194 do Regimento Interno do TCMGO e da Seção V da citada RA. 

625. ALERTAR que o atraso injustificado na apresentação do Plano de Ação sujeitará 

o(s) responsável(is) à aplicação das penalidades e à reiteração da determinação para a sua 

apresentação, nos termos do §2º do artigo 13 da RA nº 113/2019 TCMGO e dos incisos XIII e 

XIV do artigo 47-A da LOTCMGO20, bem como a não apresentação do Plano sujeitará os 

responsáveis à aplicação da multa prevista no inciso X do artigo 47-A da LOTCMGO. 

                                                             
17 Tendo em vista que a CMTT assumiu a operação tapa-buraco do município e, inclusive, respondeu por essa 
atividade nos comentários do gestor, encaminha-se a este órgão cópia do acórdão e relatório de auditoria para 
elaboração do Plano de Ação; 

18 Apesar do art. 13 da RA nº 113/2019 TCMGO apontar um prazo de 30 (trinta) dias, excepcionalmente, adotou-se 

o prazo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista a abrangência desta auditoria e a complexidade das propostas de 
encaminhamento; 

19 RA nº 113/2019 TCMGO, Art. 13, § 3º: Quando da elaboração do Plano de Ação, os integrantes da equipe de 
auditoria poderão orientar o processo de construção do Plano, respeitando os limites de discricionariedade do 
gestor, para que o documento apresentado atenda às necessidades de monitoramento e abranja medidas 
satisfatórias à solução dos problemas identificados. 

20 Lei Estadual nº 15.958/07, atualizada pelo art. 1º da RA nº 119/2019. 
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626. ENCAMINHAR cópia do Acórdão e o do Relatório de Auditoria21, incluindo 

seus apêndices, aos seguintes interessados para conhecimento deste trabalho:  

 Poder Executivo Municipal, endereçada ao Prefeito do município de Anápolis, 

Av. Brasil, nº 200, Centro, 75075-210; 

 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMUSU, Avenida 

Presidente Vargas, nº 465, Vila Goiás, Anápolis-GO, 75115-320; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano do 

Município, Avenida Presidente Vargas, nº 465, Vila Goiás, Anápolis-GO, 75115-

320; 

 Controladoria Geral do Município, endereçado ao controlador(a) interno, Av. 

Brasil, nº 200, Centro, 75075-210; 

 Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos – CMTT, 

Avenida Brasil Sul nº 7575 - anexo à Vila Esperança, Anápolis-GO, 75133-160; 

 Câmara Municipal de Anápolis, endereçada ao Presidente da Casa Legislativa 

e aos membros da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras, Serviços e Meio 

Ambiente, Avenida Jamel Cecílio, R. L 14, Qd. 50 - Jundiaí, Anápolis-GO, 

75110-330; 

 Ministério Público Estadual, endereçada ao promotor(a) da 11ª Promotoria de 

Justiça da Comarca de Anápolis, Rua JM 32, Q 32, L 01, 2º andar, 1ª sala, lado 

esquerdo - St. Sul Jamil Miguel, Anápolis - GO, 75124-560; 

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 20 

dias do mês de maio de 2021. 

 
Pedro Cláudio Ribeiro 

Coordenador da Equipe 

 
André Scandar Prata 
Membro da Equipe 

 

Supervisão:    

Messias Anain Almeida Faria 
Supervisor da Equipe 

 

                                                             
21 Sugere-se o envio do arquivo digital, ao invés de cópia impressa. 
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