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Introdução

O 
presente relatório trata da Auditoria 
Operacional para avaliar a destinação 
de recursos, pelo Governo do Distrito 
Federal, para as obras em andamento 
e a adequação dos procedimentos de 
manutenção das edificações públicas, 

de forma a verificar o cumprimento do artigo 45 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 
101, de 2000. Ele dispõe sobre a necessidade de se atender 
adequadamente os projetos em andamento e contemplar 
as despesas de conservação do patrimônio público antes 
que novos projetos venham a ser incluídos na lei orçamen-
tária ou nas leis de créditos adicionais.
 A Auditoria Operacional subsidiou a análise das ações 
do Governo dispostas no Relatório Analítico e Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) 
sobre as Contas do Governo de 2011.





Contextualização

2.1 Aspectos gerais

 A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelece res-
trições para inclusão de novos projetos nas leis orçamen-
tárias e de créditos adicionais, entre elas o atendimento 
adequado das obras em andamento e das despesas de con-
servação do patrimônio público.
 As edificações públicas são suporte físico para a pres-
tação direta ou indireta de serviços públicos. Possuem, 
portanto, um valor social fundamental. Daí a necessidade 
de assegurar sua integridade, mantendo-as em condi-
ções adequadas de forma a atender as exigências de seus 
usuários.
 Considerar um imóvel como um produto descartável, 
que se pode substituir aos primeiros sinais de precari-
zação, atenta contra o princípio da economicidade e se 
torna inaceitável sob o prisma da sustentabilidade. Afinal, 
os processos construtivos envolvem elevado impacto am-
biental e social.
 A omissão do poder público em relação à manutenção 
desses bens diminui sua vida útil, causa transtornos aos 
cidadãos e custo adicional para recuperar ou construir 
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novas edificações. O fato também gera custos sociais 
imensuráveis, pois, ao usar imóveis em níveis inferiores 
ao mínimo recomendável à saúde, higiene e segurança, os 
usuários têm sua qualidade de vida comprometida.
 Para Helene  (1992), “as correções serão mais duráveis, 
mais efetivas, mais fáceis de executar e muito mais baratas 
quanto mais cedo forem executadas”. Helene1 baseia seu 
argumento na lei da evolução de custos, a Lei de Sitter, 
que divide as etapas da construção e do uso de uma obra 
de arte em quatro estágios: projeto, execução, manutenção 
preventiva (efetuada antes dos três anos iniciais) e manu-
tenção corretiva (efetuada após o surgimento de proble-
mas) e estabelece que adiar uma intervenção significa 
elevar os custos da obra em progressão geométrica.
 A Norma Brasileira (NBR) 5674:1999, estabelecida 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
destaca que estudos realizados em diversos países para 
diferentes tipos de edificações demonstram que os cus-
tos anuais envolvidos na operação e manutenção desses 
bens variam entre 1% e 2% da sua despesa inicial. Ao longo 
de sua vida útil, o valor acumulado da manutenção pode 
igualar ou ultrapassar os custos de construção.
 A atividade de manutenção também não pode ser feita 
de modo improvisado e casual, por se tratar de serviço 
técnico que visa atingir maior eficiência administrativa e 
que demanda procedimentos organizados em um sistema 
de manutenção que atenda à lógica de controle de custos 
e de satisfação dos usuários.

Aspectos orçamentários

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2011 es-
tabeleceu que a Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus 
créditos adicionais incluiriam projetos e subtítulos novos 
apenas se fossem adequadamente atendidos os projetos 
em andamento e contempladas as despesas de conserva-
ção do patrimônio público.

2.2

 1HELENE, P. R. L. 
Manual para reparo, 

reforço e proteção de 
estruturas de concreto. 
2. ed. São Paulo: PINI, 

1992.
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Conservar o que é público

A equipe da auditoria definiu como 

conservação o conceito de manutenção 

encontrado na Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), Norma Brasileira 

(NBR) 5674:1999, que exprime toda 

atividade que visa preservar ou recuperar 

as condições ambientais adequadas ao 

uso previsto para as edificações.

Estão inclusos os serviços para prevenção 

e correção da perda de desempenho e de 

atualização às necessidades dos usuários. 

Não se enquadram serviços que alterem 

o uso dos imóveis ou que apenas os 

mantenham limpos e vigiados.

 Na LOA 2011, constam como projetos em andamento 35 
subtítulos, enquanto na LDO 2011 estão definidas 52 ações 
de conservação do patrimônio.

Execução orçamentária
 Dados de 2011 do Sistema Integrado de Gestão 
Governamental (Siggo) apontam que o orçamento inicial 
para projetos em andamento foi de R$ 156,6 milhões. Com 
os créditos adicionais, o valor chegou a R$ 242,4 milhões. 
No total, R$ 81,3 milhões foram gastos, o que representa 
51,9% da quantia inicial e 33,5% da quantia autorizada.
 No caso das ações de conservação do patrimônio 
público, o orçamento inicial para 2011 chegou a R$ 770 
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milhões, enquanto o autorizado atingiu R$ 1 bilhão. No 
total, a despesa foi de R$ 732,6 milhões, o que equivale a 
94% do orçamento inicial e 71,4% do orçamento posterior-
mente autorizado.

O que foi auditado

 A equipe do TCDF verificou se os projetos em anda-
mento receberam recursos suficientes para a finalização 
das etapas previstas para 2011 e se o patrimônio público es-
tava adequadamente conservado no período. Duas ques-
tões balizaram as análises:

As atividades de manutenção estão adequadamente or-
ganizadas e recebem recursos suficientes para garantir a 
integridade das edificações públicas, de forma a atender 
ao artigo 45 da LRF?
As obras em andamento tiveram adequada destinação de 
recursos, de modo a atender ao artigo 45 da LRF?

2.3

A

B

Ações de Conservação do Patrimônio Público (em R$1.000,00)

Ano Dotação
inicial (A)

Dotação
autorizada (B)

Despesa realizada
(C)

C/A 
%

C/B 
%

2008 410.500.000,00 757.273.000,00 640.571.000,00 156 84,6

2009 566.571.000,00 1.000.396.000,00 765.730.000,00 135,2 75,9

2010 714.204.000,00 958.193.000,00 711.194.000,00 99,6 74,2

2011 770.041.000,00 1.013.928.000,00 723.929.000,00 94 71,4

Fonte: Siggo
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Como foi realizada a auditoria

 Para este trabalho, a equipe do TCDF teve o apoio do 
Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 
do Tribunal, que auxiliou no planejamento das atividades. 
Além disso, foram analisados documentos encaminha-
dos pelas Secretarias de Estado de Obras, de Transportes, 
de Esportes, de Turismo, de Cultura e de Planejamento 
e Orçamento; pelas Administrações Regionais de 
Taguatinga, de Samambaia, do Gama, de Brasília; pela 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
(Novacap) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem 
do Distrito Federal (DER-DF). Também foram consultados 
dados do Sistema de Acompanhamento Governamental 
(SAG) e do Sistema Integrado de Administração Contábil 
(Siac), subsistemas do Siggo.
 Dentre os bens públicos visitados no período de fe-
vereiro a abril de 2012 estão o Centro de Convenções, o 
Panteão da Pátria, o Teatro Nacional, o Museu Nacional, 
o Conjunto Aquático e Ginásio Cláudio Coutinho do 
Complexo Esportivo Ayrton Senna, a Rodoviária do Plano 
Piloto, a Ponte do Braghetto, a Ponte das Garças, a Ponte 
Presidente Costa e Silva, o viaduto sobre a N2 (ao lado do 
Conjunto Nacional), os viadutos do eixo L (entre as qua-
dras 215/216 Sul, 203/204 Sul, 215/216 Norte) e o viaduto do 
eixo W (entre as quadras 115/116 Norte). Durante as visitas, 
foram realizados amplos registros fotográficos e aplicadas 
listas de conferência padronizadas (check-lists).
 A inclusão de viadutos e pontes na amostra encontra 
alicerce nas conclusões lançadas no relatório do Sindicato 
Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia 
Consultiva (Sinaenco), enquanto os monumentos públicos 
foram considerados devido à sua relevância para Brasília 
e pelo seu potencial de atrair turistas durante a Copa das 
Confederações (2013) e a Copa do Mundo (2014). Os imó-
veis de outras áreas não constam nesta auditoria em razão 
do limitado prazo de análise, ressaltando que as edifica-
ções das áreas de saúde e educação figuraram em proces-
sos específicos entre 2007 e 2011.

2.4





Resultados

3.1 Manutenção do patrimônio público

Organização da atividade de manutenção3.1.1.

Precárias, as edificações públicas avaliadas 

pelos auditores do TCDF carecem de 

procedimentos sistemáticos e estruturados 

de manutenção – previstos em normas 

técnicas brasileiras. A manutenção das 

edificações públicas do Distrito Federal é 

realizada de modo improvisado e casual, o 

que ameaça a integridade desses bens e 

aumenta o risco para os usuários.
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Critérios
 As atividades de manutenção de edificações públicas 
devem estar baseadas em procedimentos sistemáticos 
e estruturados, a exemplo dos previstos na ABNTN BR 
5674:1999, a saber:  existência de cadastro das edificações 
públicas contemplando as condições de manutenção; re-
gistro de relatórios que comprovem a realização de inspe-
ções periódicas para verificar as condições das edificações 
e atualização do cadastro; existência de plano de manu-
tenção das edificações com base em cadastro confiável e 
atualizado; e edição de normas que definam responsabi-
lidades, competências, prazos e produtos da atividade de 
manutenção dessas edificações.

Análise e evidências
 Das 13 unidades verificadas, três – Secretaria de Estado 
de Obras, Novacap e Região Administrativa (RA) de 
Brasília – não mantêm cadastro de bens públicos passíveis 
de manutenção. Quatros unidades – RA Gama, Secretarias 
de Estado de Transportes e de Cultura e DER – man-
têm cadastros próprios. Seis unidades – RAs Ceilândia, 
Taguatinga e Samambaia e Secretarias de Estado de 
Planejamento e Orçamento (Seplan), de Turismo e de 
Esportes – não mantêm cadastro próprio e usam o Sistema 
Geral de Patrimônio (Sisgepat), que não informa o estado 
de conservação de edificações públicas.
 Somente as Secretarias de Estado de Cultura e de 
Planejamento e Orçamento, além do DER-DF, apresen-
taram conclusões sobre inspeções realizadas, muito em-
bora não fossem sistemáticas, nem periódicas. No quesito 
plano de manutenção de bens públicos, nenhuma das uni-
dades demonstrou qualquer ação a respeito. Em consulta à 
Secretaria de Estado do Governo, verificou-se que não há 
um órgão central que elabore um plano global de manu-
tenção e estabeleça prioridades.

Causas e efeitos
 A ausência de planos de manutenção uniformes, sistê-
micos e amplamente disseminados no Governo distrital 
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fez com que inexistisse rotina de inspeção e avaliação da 
situação dos bens para fins de planejamento. Não há ações 
de manutenção preventiva ou corretiva similares aos dis-
postos nas normas técnicas. Pelo contrário, as ações res-
pondem somente as emergências identificadas. É o caso da 
ponte Juscelino Kubitschek, reparada às pressas em função 
de oscilações e desníveis na pista. Não há também nor-
mas que definam responsabilidades, competências, prazos 
e produtos das ações de manutenção dos bens públicos, 
nem manuais que estabeleçam procedimentos para cada 
imóvel.
 A consequência é a perda antecipada de funciona-
lidade das edificações, sua deterioração e o aumento do 
risco para seus usuários, o que onera o Tesouro distrital. 
Além disso, a inexistência de meios para dimensionar os 
recursos necessários à adequada manutenção desses bens 
inviabiliza a edição de LOA que atenda o artigo 45 da LRF.

Classificação orçamentária das ações 
de manutenção

Critérios
 Devem ser facilmente identificados no orçamento os 
gastos com manutenção de edificações públicas, ou seja, o 
conjunto de ações de conservação e recuperação da fun-
cionalidade dos imóveis e de suas instalações de forma a 
atender as necessidades dos usuários.

3.1.2

A forma de classificação das despesas no orçamento

dificulta a verificação dos gastos nas ações específicas de 

manutenção das edificações públicas.
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Análise e evidências
 Várias atividades foram indevidamente elencadas na 
LOA 2011 como de manutenção, pois se referem ao au-
mento ou à modificação da utilidade das obras civis, ou 
à limpeza e vigilância de bens públicos e conservação de 
áreas jardinadas. Além disso, não há classificação orça-
mentária específica para os serviços de manutenção.
 Em geral, as ações de manutenção são classificadas 
como obras ou outros serviços de terceiros. No SAG é 
possível consultar especificamente as ações de manuten-
ção, porém estas incluem outras atividades. O Manual de 
Planejamento e Orçamento 2012, elaborado pela Seplan, 
define obras e instalações como despesas que envolvem 
desde o estudo à conclusão e quitação de uma edificação 
e de suas instalações, como elevadores. O mesmo docu-
mento trata outros serviços de terceiros como qualquer 
despesa decorrente da prestação de serviços por pessoas 
jurídicas a órgãos públicos.

Causas e efeitos
 Por não serem detalhadas nos instrumentos de planeja-
mento e controle governamentais, as ações de manutenção 
de bens públicos têm seu acompanhamento e controle pre-
judicados, inviabilizando a verificação do cumprimento da 
LRF.

Estado de conservação das 
edificações públicas

3.1.3

O TCDF constatou que as 

edificações públicas não 

apresentam bom estado de 

conservação
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Critérios
 As construções deveriam apresentar condições am-
bientais adequadas e atualizadas às necessidades do usu-
ário, sem quaisquer perdas de desempenho resultantes de 
deterioração.

Análise e evidências
 Nove edificações, 11 pontes/viadutos e uma passagem 
subterrânea foram vistoriadas a fim de se averiguar seu 
estado de conservação e suas necessidades de manutenção. 
Eis as conclusões:

Centro de Convenções e Panteão da Pátria: recém-re-
formados, não apresentaram danos ou falhas dignas de 
menção.

Teatro Nacional: embora tenha contrato de manutenção 
desde abril de 2009, necessitava de reparos urgentes. As 
portas de acesso à sala Martins Pena e ao Espaço Dercy 
Gonçalves estavam quebradas, as vigas estruturais apre-
sentavam rachadura, havia sinais de infiltração no telhado 
e nas paredes externas, mofo no carpete, elevadores fora 
de serviço, sistema de ar condicionado insalubre – sol-
tando lã de vidro – e cubos decorativos das paredes ex-
ternas sem a devida impermeabilização, apesar da recente 
troca. O espaço para restaurante no topo do edifício es-
tava desativado, e os camarins se encontravam em péssima 
conservação.

A

B

Imagem 1:
Rachaduras nas vigas 
estruturais do Teatro 
Nacional.
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Imagem 2:
Face interna da parede 
externa com sinais de 
infiltração e de exposição 
da armadura metálica

Imagem 3:
Porta da Sala Martins 
Penna quebrada

Imagem 4:
Mofo no carpete da Sala 
Villa-Lobos
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Museu da República: apresentava falhas graves, como 
trincas e rachaduras aparentes com sinais de infiltração 
em toda a estrutura, sistema de ar condicionado sem con-
trato de manutenção, elevadores quebrados e sem contrato 
de manutenção.

C

Imagem 5:
Rachaduras na rampa
 de acesso do Museu 

da República

Imagem 6:
Desagregação do 
concreto na face 
externa do museu

Imagem 7:
Infiltração nas 

esquadrias do anexo 
do museu

Imagem 8:
Elevador com defeito, 
sem contrato de 
manutenção



26

Tribunal de Contas do Distrito Federal

Conservação do Patrimônio

Imagem 10:
Detalhe das emendas 
das muretas laterais junto 
ao acesso ao mezanino 
do museu

Conjunto Aquático do Complexo Esportivo Ayrton Senna: 
pequenas falhas foram verificadas, como o quadro elétrico 
quebrado e fios aparentes, infiltrações na área das piscinas, 
piso aderente defeituoso e grelhas de drenagem mal posi-
cionadas, oferecendo risco ao usuário.

D

Imagem 9:
Rachadura na Rampa 
Lateral Sul do museu

Imagem 11:
Carbonatação, 

decorrente de infiltração 
da piscina, 

corrói o concreto
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Imagem 12:
Infiltração da piscina na 
área interna do complexo

Imagem 13:
Quadro elétrico com 
fios aparentes

Imagem 14:
Grelhas de drenagem 
mal posicionadas
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Ginásio Cláudio Coutinho: encontrava-se em situação de 
abandono, estando fechado ao público. Necessita de ma-
nutenção em todo o bem.

E

Imagem 15:
Completo abandono do 
Ginásio Cláudio Coutinho

Imagem 16:
Área interna degradada 
por falta de manutenção
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Rodoviária do Plano Piloto: avaliou-se tanto o estado geral 
das edificações, como das obras de arte especiais de en-
genharia do complexo. Foram encontradas rachaduras e 
fissuras nas estruturas, infiltrações, com possível desagre-
gação de concreto e carbonatação, soltura do revestimento 
com risco à integridade dos usuários, rede elétrica com 
fiação exposta, luminárias tanto ausentes, quanto danifi-
cadas, escadas rolantes e elevadores inoperantes, pisos da-
nificados, dispositivos de combate de incêndio precários, 
alvenaria, pintura e esquadrias danificadas. 

F

Imagem 18:
Escada rolante da 
rodoviária inoperante

Imagem 17:
Desprendimento de 

revestimentos na 
plataforma superior da 

rodoviária.

Imagem 20:
Infiltração com sinal 
de desagregação do 
concreto e carbonatação 
na plataforma superior da 
rodoviária

Imagem 19:
Esquadrias e alvenaria 

danificadas
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Imagem 22:
Elevadores da rodoviária 
inoperantes

Imagem 21:
Sinais de infiltração na 

mureta do guarda-corpo 
na rodoviária

Imagem 24:
Desprendimento de 
revestimentos, sinais de 
infiltração e guarda-corpo 
desalinhado, na face 
norte do estacionamento 
em frente ao Conjunto 
Nacional

Imagem 23:
Desprendimento de 

revestimentos, sinais de 
infiltração e guarda-corpo 

desalinhado, ao lado do 
CONIC
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 A tabela a seguir apresenta a conclusão dos auditores 
sobre os demais bens visitados: 

 

As visitas in loco evidenciaram o inadequado estado de 
conservação de muitos destes bens.

Fonte: Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)

Conclusão dos uditores sobre os demais bens visitados

Nome Local Avaliação

Ponte do Braghetto Final do Eixão Norte Necessita de reparos/
manutenção urgente

Passarela de pedestres 
DF 002 Entre a 15 e a 16 Norte Necessita de reparos/

manutenção

Viaduto do Eixo L Entre as quadras 215/216 
Norte

Necessita de reparos/
manutenção

Viaduto do Eixo W Entre as quadras 115/116 
Norte

Necessita de reparos/
manutenção

Viaduto DF 002 Sobre retorno da Galeria 
dos Estados

Necessita de reparos/
manutenção urgente

Viaduto DF 002 Sobre a via S2 Necessita de reparos/
manutenção urgente

Viaduto sobre DF 002 Saída do Buraco do Tatu 
sentido norte/sul

Necessita de reparos/
manutenção

Ponte Costa e Silva Asa Sul Necessita de 
reparos/manutenção

Ponte das Garças Asa Sul Necessita de reparos/
manutenção

Viaduto do Eixo L Entre as quadras 203/204 
Sul

Necessita de reparos/
manutenção urgente

Viaduto do Eixo L Entre as quadras 215/216 
Sul

Necessita de reparos/
manutenção urgente

Viaduto sobre a N2 Ao lado do Conjunto 
Nacional

Necessita de reparos/
manutenção urgente

Estacionamento CNB Em frente ao Conjunto 
Nacional

Necessita de reparos/
manutenção urgente
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Imagem 25:
Tabuleiro do viaduto do 
eixo L entre as quadras 
203/204 norte apresenta 
armadura metálica 
rompida

Imagem 26:
Armadura metálica 
aparente no viaduto do 
eixo W sobre a N2 com 
sinais de corrosão

Imagem 27:
Infiltração nas juntas de 
dilatação do viaduto da 
plataforma superior da 
rodoviária
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Imagem 28:
Passagem subterrânea 

das SQN 115/215

Imagem 29:
Junta de dilatação 

danificada na Ponte 
das Garças

Imagem 30:
Trinca na parte inferior do 
tabuleiro da Ponte das 
Garças com sinais de 
infiltração
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Imagem 31:
Parte inferior do tabuleiro 
da Ponte do Braguetto 
apresenta múltiplas 
infiltrações e armadura 
metálica exposta com 
sinais de corrosão

Imagem 32:
Pilares do viaduto do 
eixo L sobre a S2 com 
armaduras metálicas 
expostas e sinais de 
corrosão
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33% das pontes/viadutos e 

40,5% das passarelas não 

se encontravam em bom 

estado de conservação

 A ausência de ações de manutenção fica evidente ao 
se ter acesso aos dados do DER-DF. O órgão apresen-
tou cadastro elaborado em 2009, por meio de vistoria 
terceirizada, apontando a necessidade de reparo em 72 
pontes/viadutos e 17 passarelas, sendo 11 pontes/viadu-
tos e seis passarelas em estado de urgência. A Secretaria 
de Cultura vistoriou a Biblioteca Nacional de Brasília, 
a Casa do Cantador, o Catetinho, o Centro de Dança, o 
Cine Brasília, o Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), o 
Museu da Cidade, o Museu Vivo da Memória Candanga e 
o Teatro Nacional Claudio Santoro. A julgar pelas fotogra-
fias apresentadas, o órgão não mantém adequadamente os 
bens sob sua tutela, ainda que por restrição orçamentária. 
Seriam necessários R$239 milhões para restaurar apenas 
o aparato cultural.
 A RA Gama constatou como precários os edifícios sob 
sua responsabilidade. A Secretaria de Estado de Transporte 
enumerou a situação de cada imóvel, bem como as ações 
de recuperação necessárias, tendo descrito a situação crí-
tica que se encontram os terminais e a urgência por manu-
tenção. Na Seplan, uma nota técnica já relatava em janeiro 
de 2005 problemas na laje da garagem do Palácio do Buriti, 
a qual, em maio de 2007, continuava com escoramento em 
trechos comprometidos, à espera da conclusão da licitação 
que daria fim à questão.
 No Museu Nacional, a situação vai além da reparação 
estética. O local apresentou defeitos como infiltrações, 
fissuras e rachaduras. No prédio principal, elas estavam 
no lado externo da cúpula; nas rampas principal, lateral 
sul, lateral norte (suspensa); no andar térreo, no primeiro 
andar e no subsolo. Já no prédio do 
restaurante, viam-se os problemas na  
parede do lado sul, no piso do andar 
térreo e no subsolo. No museu, estão 
abrigadas obras de Alfredo Volpi, 
Anita Malfati, Cândido Portinari e 
Tarsila do Amaral, que sob variações 
de temperatura e umidade podem ser 
danificadas.
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Causas e efeitos
 O Estado de conservação crítico dos imóveis públicos 
distritais deve-se, em parte, à modesta execução de recur-
sos nessas atividades nos últimos exercícios. É o caso da 
recuperação de pontes e viadutos em 2011, com dotação 
autorizada em R$ 2,3 milhões, que empenhou apenas R$ 
721,1 mil. O mesmo ocorre com a manutenção do planetá-
rio – orçada em R$ 200,5 mil, mas com apenas R$ 7,6 mil 
gastos – e com a revitalização de áreas urbanizadas – cuja 
quantia autorizada atingiu R$ 11,3 milhões, mas o valor 
gasto ficou em R$ 409,6 mil, 3,63% do orçamento.
 O resultado é que os imóveis perdem funcionalidade, 
prejudicando diretamente a sociedade e desperdiçando 
recursos públicos, ao efetuar um reparo quando o dano já 
se tornou grave.

Conforme o Siggo, de 2008 

a 2011, a representatividade 

das despesas de 

conservação do patrimônio 

público em relação à 

quantia autorizada tem 

sido decrescente – 

queda de 13,22 pontos 

percentuais, apesar de os 

valores autorizados terem 

aumentado 33,89% no 

período
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3.2 Projetos em andamento

Destinação de recursos para projetos em 
andamento

Critérios
 Os recursos deveriam ser destinados em quantidade 
suficiente para a conclusão das etapas previstas para 2011.

Análise e evidências
 Na análise do anexo XV da lei orçamentária de 2011, 
é possível observar as falhas na alocação de recursos re-
lacionados aos projetos em andamento. Dos 44 projetos 
contemplados na LOA 2011, 14 não realizaram despesa e 13 
tiveram baixa execução. As principais causas decorreram 
de deficiência nos projetos básicos e executivos, morosi-
dade na celebração do convênio e problemas fundiários.
 As obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas 
Lindas de Goiás, programa da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal (Caesb), foram paralisadas 
devido à falta de repasse de recursos de contrapartida do 
Governo do Distrito Federal. Já nas obras do Planetário de 
Brasília, a lentidão entre 2008 e 2011 estava relacionada aos 
atrasos nos pagamentos e às falhas no projeto.

3.2.1.

A auditoria identificou poucos projetos 

em andamento com execução paralisada 

ou lenta em virtude de recursos 

orçamentários e financeiros escassos. 

Em geral, a lentidão ou paralisação das 

obras decorreram de aspectos gerenciais, 

sobretudo, de deficiência em projetos 

básicos e executivos.
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Causas e efeitos
 A não destinação de recursos suficientes para 
obras como o Planetário de Brasília e o Sistema de 
Esgotamento Sanitário de Águas Lindas pode ter sido 
ocasionada pela mudança de prioridades nas políti-
cas do Governo. O fato afronta o artigo 45 da LRF e 
colabora para a deterioração de obras iniciadas e não 
terminadas, causando prejuízo aos cofres públicos e 
privando a população de usufruir dos benefícios das 
obras públicas concluídas.
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O 
artigo 45 da LRF procura combater a 
cultura dos governantes brasileiros de 
abandonar os projetos iniciados em 
gestões anteriores e dar pouca atenção 
à manutenção dos bens públicos exis-
tentes, privilegiando os novos projetos.

 No Distrito Federal, a atividade de manutenção dos 
bens públicos não se encontra estruturada a ponto de ga-
ranti-los boa conservação. Ademais, há obras paralisadas 
em decorrência da falta de repasse de recursos de contra-
partida do Governo do Distrito Federal.
 Assim, entendeu-se que as práticas adotadas pelo 
Governo do Distrito Federal representam desrespeito à 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão





Determinações e 
Recomendações

Ao apreciar a auditoria, o Plenário do TCDF decidiu 
(Decisão nº 6.300/2012):

Determinar à Secretaria de Estado da Casa Civil do 
Distrito Federal:

elaborar manual de operação, uso e manutenção das 
edificações;
criar e atualizar cadastro de bens públicos passíveis de ma-
nutenção, contendo: a caracterização do bem; o seu estado 
de conservação; o registro dos serviços de manutenção re-
alizados, das reclamações e solicitações de usuários; e os 
relatórios das inspeções técnicas;
prever a estrutura material, financeira e recursos humanos 
necessários para desenvolver as manutenções rotineira, 
planejada e não planejada;
estabelecer planos setoriais que prevejam as ações de ma-
nutenção e os recursos financeiros necessários para a reali-
zação rotineira e tempestiva das atividades de manutenção;

A

B

C

D



centralizar o planejamento dessas atividades para conso-
lidar planos setoriais e estabelecer prioridades, bem como 
editar normas definindo responsabilidades, competências, 
prazos e produtos da atividade de manutenção das edifica-
ções públicas e outras obras afins.

Determinar à Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento:

a partir de 2013, os subsistemas SAG e Siac do sistema Siggo 
devem destacar as atividades específicas de manutenção, 
permitindo melhor planejamento, acompanhamento e 
controle das referidas ações, bem como o cumprimento 
do artigo 45 da LRF;

Recomendar ao Governador do Distrito Federal:

destinar recursos suficientes para as atividades de manu-
tenção de bens públicos, privilegiando aquelas rotineiras e 
planejadas, de forma a minimizar a não planejada;
concluir as etapas previstas em cada exercício financeiro 
de todos os projetos em andamento.

E

F 

G 

H
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Benefícios
esperados

Espera-se com as determinações e recomendações ofereci-
das por meio da Decisão nº 6.300/2012 que o GDF:

conheça o estado de conservação dos bens públicos, bem 
como as ações e os recursos necessários à adequada ma-
nutenção desses bens;
informe, ao Legislativo, as ações que serão empreendidas 
pelo GDF para dar atendimento ao artigo 45 da LRF;
otimize o uso de recursos públicos;
planeje, acompanhe e controle melhor as atividades de 
conservação dos bens públicos; e
disponibilize, à população, edificações públicas em melho-
res condições de conservação.

A

B

C
D 

E
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