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ACÓRDÃO Nº 04300/2021 - Tribunal Pleno 

 

Processo : 07557/19 

Município : Anápolis 

Poder : Executivo 

Período : 2014-2021 

Prefeito   : Roberto Naves e Siqueira 

CPF  : 901.770.701-10 

Secretário  : Francisco Elísio Lacerda (atual Secretário Municipal de Obras 

e Serviços Urbanos - SEMUSU) 

CPF  : 036.082.658-05 

Secretário  : Mauro Douglas Ribeiro (atual Secretário Municipal de Meio 

Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano) 

CPF  : 303.052.681-04 

Presidente CMTT : Fernando de Almeida Cunha (atual Presidente da Companhia 

Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos) 

CPF  : 719.850.931-20 

Assunto : Auditoria Operacional - gestão das obras de pavimentação 

Representante MPC: José Américo da Costa Júnior 

Relator : Francisco José Ramos 

 

AUDITORIA OPERACIONAL. GESTÃO NA ÁREA 
DA PAVIMENTAÇÃO URBANA.  
INCORFOMIDADES CONSTATADAS. 
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
EXPEDIDAS. APRIMORAMENTO. FIXAÇÃO DE 
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE 
AÇÃO. 
 

Tratam os autos de Auditoria Operacional, realizada no Município de 

Anápolis, tendo como objeto as atividades que envolvem a gestão na área da 

pavimentação urbana, compreendendo desde a etapa de concepção e viabilidade 

dos projetos a etapa de manutenção do pavimento presente na rede viária do 

município. 

Foram avaliadas as ações do governo municipal relacionadas à pavimentação 

urbana entre os exercícios de 2014 a 2021, abrangendo dois PPA’s (2014-2017 e 

2018-2021) e duas gestões de governo (2013-2016 e 2017-2020). 
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Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos 

membros integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas no voto do 

Relator, em  

1. com o intuito de aprimorar a área de pavimentação do Município de 

Anápolis a partir da situação encontrada durante a realização da auditoria 

operacional, recomendar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

na pessoa do sr. Francisco Elísio Lacerda ou quem vier a substitui-lo, que: 

1.1. crie uma unidade, dentro da Administração Direta da Secretaria de Obras 

e Serviços Urbanos, com especialidade na área de pavimentação e drenagem 

urbana, cuja viabilidade de criação estará condicionada ao máximo aproveitamento 

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

estrutura física, equipamentos, mobiliários e outros; 

1.2. retome a implantação de um Sistema de Gerência de Pavimento, 

viabilizando os seguintes pontos: 

a) 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; 

b) a utilização do as built como fonte de dados para o inventário, à medida 

que se execute obras de pavimentação novas ou de manutenção; 

c) estabeleça regra de periodicidade das avaliações de campo em função da 

importância das vias; 

d) faça avaliações periódicas no pavimento daquelas obras ainda cobertas 

pela garantia quinquenal, no mínimo uma vez ao ano, incluso as de loteamento; 

e) 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 
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tanto o grau de degradação quanto o nível de utilização da via, em consonância com 

art. 6°, inciso IX da Lei 8.666/1993; 

f) 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; 

1.3. procure distribuir os recursos para as operações tapa-buraco no decorrer 

dos anos de forma mais sustentável, uniforme, o mais regular possível, o que 

possibilitará maior atuação em intervenções programadas, de forma a romper o ciclo 

vicioso de surgimento de buracos; 

1.4. 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 8.666/1993);  

1.5. 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;  

1.6. visando melhorar os procedimentos de elaboração de projetos de 

manutenção e reabilitação das vias urbanas: 

1.6.1. 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; 

1.6.2. 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; 

1.6.3. 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; 
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1.7. visando melhorar os procedimentos de gerenciamento e fiscalização de 

obras de manutenção e reabilitação das vias urbanas: 

1.7.1. 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, bem como 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; 

1.7.2. 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; 

1.7.3. 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; 

1.7.4. 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; 

1.7.5. 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; 

1.7.6. contrate serviços de controle tecnológico de empresas especializadas, 

como contraprova dos resultados apresentados pela construtora; 

1.7.7. 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 
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forma mapeada e transparente os procedimentos, incluso as etapas de recebimento 

provisório e definitivo; 

1.7.8. 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; 

1.7.9. promova continuamente a capacitação e o aprimoramento dos 

servidores para desenvolver competências e habilidades; 

1.8. visando promover a eficiência com desenvolvimento e melhorias 

contínuas dos sistemas de informação da área de gerência de pavimentos: 

1.8.1. 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; 

1.8.2. 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; 

1.8.3. 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; 

1.8.4. desde que satisfeitas as condições e requisitos previstos no §5º do art. 

82 e no art. 85 da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n. 14.133/2021), 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 RITCMGO 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 inciso II do art. 193 da Lei n. 14.133/2021), a consulta ao TCMGO é 

prudente; 
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2. determinar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, na 

pessoa do sr. Francisco Elísio Lacerda ou quem vier a substitui-lo, que: 

2.1. visando melhorar os procedimentos de gerenciamento e fiscalização de 

obras de manutenção e reabilitação das vias urbanas:  

2.1.1. 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; 

2.1.2. faça o recebimento provisório e definitivo de obras, inclusive as de 

recapeamento, objeto em questão, conforme dispõe as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do 

art. 73 da Lei n. 8.666/1993, evitando o recebimento tácito; 

2.1.3. 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; 

2.2. visando propiciar segurança e conforto ao usuário: 

2.2.1. preveja o nivelamento dos poços de visitas (PVs) nos projetos das vias 

a serem recapeadas, como também deixar claro neles a competência de execução; 

2.2.2. 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; 

2.3. visando o cumprimento contratual e maior disponibilidade de equipes 

para as operações tapa-buraco convencionais: 

2.3.1. faça cumprir a cláusula sexta, item 6.2 do Contrato Programa n. 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; 
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3. recomendar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e 

Planejamento Urbano, na pessoa do sr. Mauro Douglas Ribeiro ou quem vier a 

substitui-lo, que: 

3.1. 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 contida no item 1.1; 

3.2. 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; 

3.3. passe a utilizar as diretrizes técnicas na avaliação dos projetos de 

pavimentação e na fiscalização das obras dos loteamentos; 

3.4. realize o acompanhamento periódico das obras de loteamentos, com 

frequência mínima mensal ou por etapas importantes previstas, registrando em 

relatório a execução das obras; 

3.5. 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; 

3.6. 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; 

3.7. realize avaliações periódicas nas obras de loteamento, no mínimo uma 

vez ao ano, durante a fase de garantia quinquenal; 

4. alertar que uma vez consolidada a criação da unidade especializada em 

pavimentação e drenagem urbana, as recomendações supracitadas (itens 3.2 a 3.7) 

deverão ser absorvidas por tal unidade administrativa; 
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5. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação deste Acórdão, 

à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMUSU, na pessoa de 

Francisco Elísio Lacerda, à Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços 

Urbanos – CMTT1, na pessoa de Fernando de Almeida Cunha, e à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano do Município, na 

pessoa de Mauro Douglas Ribeiro, ou quem vier a substituí-los, para que 

apresentem a este Tribunal PLANO DE AÇÃO nos moldes do Anexo I da Resolução 

Administrativa RA n. 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; 

6. alertar os responsáveis acima que: 

6.1. o plano de ação a ser apresentado será objeto de posterior 

monitoramento, nos termos dos artigos 194 e 198 do Regimento Interno do TCMGO 

e conforme previsto no Plano Anual de Fiscalização do TCMGO no artigo 13 e no 

Anexo I da RA TCMGO n. 113/2019, de modo que, findo o prazo determinado pelo 

Tribunal nesta decisão, será iniciada, de ofício, a fase de monitoramento; 

6.2. estão sujeitos à aplicação de multa diária caso a determinação constante 

no item acima não seja cumprida no prazo assinalado, nos termos do § 3º do art. 47-

A da Lei Estadual n. 15.958/07 (LOTCMGO), regulamentado pela Resolução 

Administrativa n. 031/2020 do TCMGO; 

7. determinar a Superintendência de Secretaria deste Tribunal que 

instaure processo de monitoramento desta decisão para verificação de sua efetiva 

implementação, cuja autuação deve se dar como nova fase no processo principal, 

sendo sua análise de competência da Secretaria de Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia; 

8. recomendar à Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

                                            
1 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; 
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Engenharia deste Tribunal que ao avaliar o procedimento de monitoramento, o faça 

na linha do que sugere o Tribunal de Contas de União no Manual de Auditoria 

Operacional2, atentando-se para: 

a) verificar se a entidade auditada tratou de forma adequada os problemas e 

se remediou a situação subjacente após um período de tempo razoável; 

b) definir o cronograma de monitoramento (quantidade, periodicidade, prazo) 

conforme as particularidades da auditoria e a partir do teor das deliberações do 

Tribunal e das datas estabelecidas no plano de ação; 

c) iniciar o monitoramento em prazo razoável, para que não se perca a 

expectativa de controle; 

d) elaborar o relatório de monitoramento com informações suficientes, de 

forma que não seja necessária, para o entendimento do tema, a leitura do relatório 

de auditoria e de outros relatórios de monitoramento; e 

e) apresentar, no relatório de monitoramento: a situação de implementação 

das deliberações; demonstrar, analiticamente, o benefício efetivo decorrente dessa 

implementação; mensurar o custo/benefício da auditoria. 

9. encaminhar cópia deste Acórdão e do Relatório de Auditoria Operacional 

Consolidado n. 001/2021-SFOSEng, incluindo seus apêndices – de preferência em 

arquivo digital – aos seguintes interessados para conhecimento deste trabalho: 

a) Poder Executivo Municipal, endereçada ao Prefeito do Município de 

Anápolis, Av. Brasil, n. 200, Centro, 75075-210; 

b) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMUSU, Avenida 

Presidente Vargas, n. 465, Vila Goiás, Anápolis-GO, 75115-320; 

c) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano 

do Município, Avenida Presidente Vargas, n. 465, Vila Goiás, Anápolis-GO, 75115-

320; 

d) Controladoria Geral do Município, endereçado ao controlador(a) interno, 

Av. Brasil, n. 200, Centro, 75075-210; 

                                            
2 Disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/data/files/11/95/47/41/BFB6B6105B9484B6F18818A8/041218_Manual_AO%20_1_.pd 
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e) Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos – CMTT, 

Avenida Brasil Sul n. 7575 - anexo à Vila Esperança, Anápolis-GO, 75133-160; 

f) 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; 

g) 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; 

10. notificar o sr. Francisco Elísio Lacerda, Secretário Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos - SEMUSU, o sr. Fernando de Almeida Cunha, Presidente da 

Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos – CMTT, e o sr.  

Mauro Douglas Ribeiro, Secretário Municipal de Meio Ambiente, Habitação e 

Planejamento Urbano, acerca da presente decisão. 

À Superintendência de Secretaria, para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 1 de 

Setembro de 2021. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Francisco José Ramos. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio 

Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. 

Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. 

Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: Votaram(ou) com o Cons.Francisco José Ramos: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz. 


