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O QUE O TCMGO1 FISCALIZOU? 

O TCMGO realizou auditoria operacional da gestão da 

pavimentação urbana do município de Anápolis. 

Ao considerar a importância da pavimentação das vias 

urbanas e seu valor substancial frente aos gastos com obras e 

serviços de engenharia, o TCMGO realizou auditoria 

operacional com o objetivo de verificar se a gestão na área da 

pavimentação urbana do município de Anápolis mostra-se 

eficiente, eficaz, efetiva e econômica. Avaliou também se os 

controles existentes têm contribuído para buscar os resultados 

desejados pelos munícipes (tais como a ausência de buracos, 

tráfego seguro e confortável), realizados com custos aceitáveis 

a respeito da conservação da malha viária. 

COMO O TCMGO FISCALIZOU? 

Para o desenvolvimento do trabalho, realizou-se: 

pesquisas documentais, técnicas de entrevistas com os 

gestores do município, observações diretas de vários serviços, 

além de inspeções em campo. A atuação foi dividida em 

temáticas, conforme a relevância das atividades de 

pavimentação existentes no município. Os temas foram: a 

gerência dos pavimentos urbanos, a pavimentação dos 

loteamentos, a prestação do serviço de tapa-buraco e a 

prestação do serviço de recapeamento. 

As informações obtidas foram ratificadas com a análise 

do conteúdo dos diversos documentos coletados, tabulação e 

análise gráfica dos dados e triangulação de dados de diversas 

fontes. 

O QUE O TCMGO ENCONTROU? 

O trabalho permitiu identificar as seguintes deficiências 

(as quais também podem ser traduzidas como oportunidades 

de melhorias) quanto à atuação das secretarias responsáveis 

nas temáticas analisadas, dispostas em forma dos seguintes 

achados: 

Gestão dos Pavimentos 

1. Não atendimento de premissas básicas de um 

sistema de gerência de pavimentos 

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 de recapeamentos 

realizada de forma esporádica. 

2. Ausência de inovações nas atividades de M&R2 

O gerenciamento de pavimentos do município não 

promove inovações quanto ao uso de novos materiais, 

 
1 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 
2 Atividades de Manutenção e Reabilitação do Pavimento.  

métodos executivos ou desenvolvimento de projetos. Não 

adere às novas tecnologias para conferir melhor desempenho 

ao pavimento e eficiência na gestão. 

3. Ausência de tecnologia de informação e 

comunicação (TIC) que contribua para a gerência de 

pavimento 

Os sistemas de tecnologia de informação não atendem 

às necessidades de uma gerência de pavimento, sendo que 

atuam somente para registro das chamadas de ocorrências de 

tapa-buraco. Não há aproveitamento dos dados registrados na 

geração de informações para um monitoramento da 

efetividade dos serviços prestados e subsídios para tomada de 

decisões. 

Pavimentação dos Loteamentos 

4. Ausência de diretrizes técnicas para a elaboração 

e aprovação dos projetos de pavimentação  

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), fato esse 

que afeta a qualidade dos projetos de pavimentação e dificulta 

o procedimento de análise pelo engenheiro analista 

responsável.  

5. Projetos de pavimentação deficientes – não há 

completude necessária 

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 dimensionamento 

da estrutura do pavimento. Verificou-se, ainda, a ausência do 

projeto da mistura asfáltica a ser utilizada em todos os 

loteamentos analisados. 

6. Baixa atuação da fiscalização durante a execução 

e no recebimento das obras de loteamento 

Constatou-se que as obras dos loteamentos, inclusive 

as de pavimentação, não são acompanhadas pela CAPS3 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. 

3 Comissão de Avaliação de Parcelamento do Solo. 

Auditoria Operacional na Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Habitação e Planejamento Urbano de Anápolis – Goiás 
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Tapa buraco 

7. Modo de atuação predominantemente 

emergencial 

Constatou-se que o modo de atuação da operação 

tapa-buraco revela-se predominantemente emergencial, ou 

seja, atua à medida que as demandas surgem, através de uma 

gestão passiva. O gatilho deflagrador dos trabalhos é o 

surgimento dos buracos, principalmente nos períodos 

chuvosos. Essa atuação não garante a qualidade dos serviços, 

com remendos reabrindo e novos buracos surgindo, gerando 

um ciclo vicioso do paliativo. 

8. Medição dos serviços deficientes 

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. 

9. Alta influência e impacto das atividades da 

concessionária nas manutenções do pavimento 

A alta incidência dos serviços de manutenção e de 

expansão da rede de água e de esgoto no município, 

provenientes das intervenções da SANEAGO4, associado à 

uma deterioração precoce do remendo, exige mais controle e 

acompanhamento quanto à recomposição do pavimento. 

Dos recapeamentos 

10. Ausência de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) 

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). Há ausência de critérios objetivos e maior 

transparência na escolha das vias. As linhas de ônibus são 

basicamente o único critério de escolha. 

11. Deficiência dos Projetos Básicos 

Os projetos básicos de obras de recapeamento não 

apresentam a completude necessária, apresentando 

deficiências na sua elaboração. Fato que pode ocasionar a 

adoção de soluções técnicas incorretas e a ineficiência na 

aplicação dos recursos financeiros. 

12. Baixa atuação e transparência da fiscalização 

Verificou-se a baixa atuação e transparência da 

fiscalização nas obras de recapeamento. Faltam controles 

internos que certifiquem a correta execução das obras pelas 

empreiteiras. Fato que coloca a Administração em risco, pela 

possibilidade de as obras apresentarem futuros problemas. 

13. Ausência de Recebimento de Obras 

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. Fato 

que implica em maior insegurança jurídica para o município. 

 
4 Companhia de Saneamento de Goiás S/A. 

14. Ausência de Nivelamento de Poços de Visita (PVs)  

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, ao executar a massa asfáltica por cima 

deles. 

 

O QUE O TCMGO DECIDIU? 

RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, na pessoa do seu representante legal ou de 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 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 
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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; 

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 à 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 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; 

2. determinar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, na pessoa do seu representante legal ou de quem 

vier a substitui-lo, que:  
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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; 

3. recomendar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Habitação e Planejamento Urbano, na pessoa do seu 

representante legal, ou de 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; 

5. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação 

deste Acórdão, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos - SEMUSU, à Companhia Municipal de Trânsito, 

Transporte e Serviços Urbanos – CMTT, e à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento 

Urbano do Município, na pessoa de seus representantes 

legais, 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. 

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS ESPERADOS?  

Da Gestão dos Pavimentos Urbanos 

• 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; 

• 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; 

• 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; 
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• A otimização dos sistemas promoverá melhorias nos 

processos de trabalho, mais dinamismo na execução das 

atividades e respostas mais ágeis nas consultas; 

• O aproveitamento dos dados registrados pelos sistemas 

como indicadores de desempenho, permitirá monitorar a 

efetividade dos serviços prestados e subsidiar o gestor nas 

tomadas de decisões; 

• 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. 

 

Da Pavimentação dos loteamentos 

• Que projetos de pavimentação possibilitem garantia de 

melhor desempenho;  

• Maior transparência no processo de aprovação dos projetos, 

tanto para o empreendedor quanto para o analista revisor; 

• Que novos servidores se integrem rapidamente às rotinas de 

avaliação, promovendo aprimoramentos constantes; 

• Aumento do desempenho dos pavimentos construídos em 

decorrência da melhoria nos projetos de pavimentação; 

• Melhorias na atuação e controle da fiscalização das obras de 

loteamentos, de forma a confirmar a boa e regular execução 

das obras; 

• 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; 

 

Da operação tapa-buraco 

• Promoção de um ciclo virtuoso, com a redução de incidência 

de buracos, e serviços de melhor qualidade, atuando de 

forma programada nas operações tapa-buraco, 

conjuntamente com manutenções preventivas e corretivas 

imediatas (selagem de trincas); 

• Aumento da disponibilidade de equipes de tapa-buraco, 

facilitando a promoção de uma atuação programada pelo 

repasse da responsabilidade das demandas de remendo, 

oriundo de manutenção e implantação de água e esgoto, à 

SANEAGO; 

• Maior transparência e rastreabilidade das informações na 

prestação dos serviços executados e na aplicação dos 

recursos públicos, em decorrência do fortalecimento dos 

controles internos na gestão e fiscalização do serviço; 

• A instrução do serviço de recomposição do pavimento 

permitirá definir o emprego de materiais e o procedimento de 

execução adequados, além de estabelecer um critério de 

aceitabilidade do serviço. E facilitará a relação de obrigações 

entre as partes (concessionária, fiscalização e contratado); 

• Eliminação ou uma redução de incidência de correção de 

falhas ou até mesmo reexecução dos serviços.  

 

Dos recapeamentos 

• Maior legitimidade das obras, pois buscará intervir nas vias 

com maior necessidade de recapeamento; 

 
5 Poços de visita 

• Maior transparência quanto à escolha das vias, a partir de 

uma metodologia com critérios objetivos; 

• Otimização na aplicação dos recursos, tendo em vista o 

seu emprego em pontos onde realmente são necessários; 

• Padronização da metodologia de elaboração de projetos, 

visando a escolha de soluções mais precisas e assertivas 

com melhor custo-benefício e a resolução das causas dos 

problemas das vias; 

• Mitigar os riscos de aditivos e de restrições financeiras do 

limite legal, gerando maior eficiência na aplicação dos 

recursos públicos; 

• Melhoria dos procedimentos de fiscalização, permitindo a 

certificação da boa e regular execução das obras; 

• Realização do recebimento das obras, conforme o art. 73 

da Lei nº 8.666/93; 

• 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; 

• Padronização do procedimento de recebimento de obras 

de pavimentação, e, a definição do marco de contagem da 

garantia quinquenal, prevista no art. 618 do Código Civil; 

• Aumento no conforto e segurança dos usuários da via, 

além da diminuição de acidentes de trânsito ocasionados 

pelo desnivelamento dos poços de visita e por 

consequência redução do número de processos de 

responsabilidade civil relacionados a esta questão; 

• Redução na manutenção de tampões e chaminés dos 

PVs5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Relatório de Auditoria Operacional Consolidado no 1/2021 

– SFOSEng e o Acórdão nº 04300/2021 estão disponíveis 

em: 

https://www.tcmgo.tc.br/auditorias/auditorias-realizadas-

auditoria-operacional/ 
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