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Competência da CGU

 Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atri-
buições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinen-
tes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à pre-
venção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 
da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução                        
de Programas de Governo

 Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, a CGU realiza 
ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plu-
rianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um processo de 
hierarquização de todos os programas constantes da lei orçamentária anual, utilizando-se para 
esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade. 

A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos 
recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.

As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos 
que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medi-
das nele recomendadas.

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela CGU até a certificação de sua efetiva 
implementação.



5

Sumário-Executivo 

Objetivo do Programa

 O Programa 0813 – Monumenta tinha como objetivo revitalizar o patrimônio cultural 
em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade, conforme estabelecido no 
PPA – 2008 – 2011.

Finalidade da Ação

 A Ação 5538 – Preservação do Patrimônio Histórico Urbano, vinculada ao Programa Mo-
numenta, tinha a finalidade de preservar áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano 
sob proteção federal, aperfeiçoando sua gestão e criando condições de sua sustentabilidade, com 
destaque para a conservação de monumentos nacionais, por meio da contratação de projetos e 
execução de obras; requalificação urbanística; melhoria de ruas, passeios e logradouros; iluminação, 
paisagismo, sinalização e mobiliário urbano; pequenas obras nos sistemas de água, esgoto sanitá-
rio e drenagem; financiamento para recuperação de imóveis privados situados em sítios históricos 
urbanos ou entorno de monumentos; instalação subterrânea de redes elétricas e de telefonia; e 
investimentos em monumentos públicos sobre proteção estadual ou municipal em áreas históricas.

Como acontece

 O Monumenta se caracterizou por ser um Programa de financiamento do patrimônio 
histórico de abrangência nacional, com recursos oriundos de empréstimo do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) – Contrato de Empréstimo nº 1200/OC-BR, do Orçamento 
Geral da União – OGU e de contrapartidas dos estados, municípios e empresas participantes. 

A implementação do Monumenta nas cidades foi realizada a partir da assinatura de convênios 
celebrados entre o Ministério da Cultura (MinC), prefeituras e/ou estados, mediante os quais 
se estabeleceram as atribuições de cada uma das partes, os valores a serem repassados e os 
prazos de execução das obras de engenharia.

Para acompanhar e conduzir as ações do Monumenta foram formadas equipes compostas por 
técnicos do município ou do estado em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), vinculado ao MinC. Essas equipes compunham a Unidade Executora 
de Projeto (UEP) que recebia orientações da Unidade Central de Gerenciamento (UCG), com 
sede no MinC. Nesse contexto, destaca-se a atuação dos seguintes gestores:

a) MinC – Exercia suas funções por intermédio da UCG, a qual cabia supervisionar, de 
modo integral, todas as etapas e procedimentos de elaboração e execução do Monumenta, 



6

assim como controlar o cumprimento de contratos de provisão de bens e serviços para 
componentes executados pelo MinC e outros órgãos públicos conveniados. De início, a 
UCG estava juridicamente vinculada à Secretaria Executiva/MinC, sendo transferida, por 
delegação, para o Iphan em 2010;

b) Iphan – Era o órgão responsável por orientar o município ou o estado e fiscalizar o de-
sempenho técnico nos aspectos atinentes à preservação do patrimônio; 

c) Caixa Econômica Federal (CAIXA) – Atuava como agente financeiro do Monumenta, 
operacionalizando os repasses dos recursos da Ação 5538 – Preservação do Patrimônio 
Histórico Urbano, para os estados e municípios, e os contratos de financiamento com entes 
particulares.

d) Estados e Municípios – A convite do MinC, apresentavam carta-consulta, isoladamente 
ou em conjunto, relativa a projeto para a área elegível classificada. O município ou o estado 
que tivesse sua carta-consulta aprovada era convidado pelo MinC para celebrar acordo de 
cooperação visando à elaboração do projeto e respectivos estudos de viabilidade.

Volume de recursos envolvidos

 O valor total para realização das atividades do Monumenta importou em US$111,6 mi-
lhões que, somados aos custos financeiros de US$ 13,3 milhões, totalizaram US$ 125 milhões. 
Dessa importância, US$ 62,5 milhões foram provenientes do empréstimo nº 1.200/OC-BR, 
firmado com o BID, e US$ 62,5 milhões de contribuição local, distribuída entre recursos do 
governo federal, dos estados e municípios, além da participação do setor privado.

O universo de beneficiados pelo Monumenta contou com 346 investimentos integrados, exis-
tentes em 26 municípios, cuja execução dos recursos financeiros somou R$ 149,3 milhões, 
segundo dados repassados pela UCG, referentes a agosto de 2010. 

As ações de controle realizadas pela CGU, com amostra não probabilística, tiveram foco nos 
investimentos integrados, contemplando 42 investimentos, em dezenove municípios, cujos va-
lores executados somavam R$ 53.486.067,74, ou 35,8% do total dos recursos financeiros.

Questões Estratégicas

 A avaliação teve como objetivo geral responder às seguintes questões e subquestões 
estratégicas:

1.  Foi alcançado o objetivo proposto de preservação das áreas prioritárias do patrimônio 
histórico e artístico urbano sob proteção federal, com condições de sustentabilidade?

1.1 O patrimônio histórico beneficiado com investimentos para obras de intervenção (re-
cuperação, preservação, requalificação, dentre outras) encontra-se preservado, sem si-
nais de deterioração ou de ausência de manutenção?
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1.2 Houve utilização sustentável do objeto após a aplicação dos recursos do Monumenta?

1.3 Houve manutenção do fundo contábil de preservação?

1.4 As atividades de preservação do patrimônio histórico e artístico urbano sob proteção 
federal foram realizadas de acordo com as especificações técnicas do Projeto e concluídas 
dentro dos prazos acordados?

1.5 Todos os investimentos integrados previstos no Programa foram concluídos?

2. As contratações foram executadas observando a aderência aos normativos e re-
gramentos de licitação aplicáveis?

2.1 Houve aderência, nas contratações realizadas, aos normativos e regramentos de lici-
tação aplicáveis?

2.2 Houve impropriedade relacionada aos preços contratados e pagos? 

Conclusões e recomendações

 As ações de controle realizadas no âmbito da Ação 5538 – Preservação do Patrimônio 
Histórico Urbano, no contexto do Programa Monumenta, buscaram avaliar a execução dos 
projetos, incluindo o alcance de resultados e a sua gestão operacional. 

Cabe destacar que todos os resultados a seguir apresentados já foram anteriormente infor-
mados aos gestores do MinC, por meio das Notas Técnicas nºs 2.288/DRCUT/DR/SFC/CGU-
-PR, de 01.09.2011, 1.043/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 24.04.2013, 2.154/DRCUT/DR/SFC/
CGU-PR, de 27.09.2013, e 790/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 14.04.2014, assim como do 
Relatório de Auditoria nº 201109311, relativo à avaliação da gestão 2010 do Monumenta. 

Considerando a utilização de amostragem não probabilística, conforme definido no escopo 
deste Relatório, as conclusões tiveram como suporte os resultados obtidos na amostra fiscali-
zada que, apesar de não permitirem a extrapolação para todo o Programa, se referem às obras 
de engenharia que alcançaram maior impacto sociocultural, somando R$ 48.720.470,19, ou 
seja, 32,6% do total dos investimentos integrados.

De forma resumida, seguem as principais conclusões e recomendações desta avaliação:

1.  Foi alcançado o objetivo proposto de preservação das áreas prioritárias do patrimônio 
histórico e artístico urbano sob proteção federal, com condições de sustentabilidade?

Da amostra definida para avaliação, 23,7% dos investimentos integrados não se encontravam 
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plenamente preservados, apresentando sinais de deterioração ou de ausência de manuten-
ção. Dos problemas constatados, destacam-se as deteriorações ou danificações estruturais, tais 
como infiltrações, perda de reboco, destruição de equipamentos e obras de infraestrutura de 
engenharia e danos à restauração.

Também se verificou que em 5,26% dos projetos avaliados na amostra, não houve utilização 
sustentável do objeto, inexistindo a possibilidade de uso imediato do imóvel depois de finaliza-
das as obras de engenharia realizadas com recursos do Monumenta.

Constatou-se, ainda, em alguns casos, que não houve manutenção do fundo contábil de preser-
vação, que visava a garantir a sustentabilidade do Projeto.

Além disso, verificou-se, em 18,42% dos projetos avaliados na amostra, que as atividades de 
preservação do patrimônio histórico beneficiado pelo Monumenta não foram realizadas de 
acordo com as especificações técnicas do projeto e/ou não foram concluídas dentro do prazo 
acordado, com risco aos investimentos já realizados e de encarecimento das obras/serviços de 
engenharia, bem como de comprometimento à efetividade da Ação/Programa.

Por fim, conforme consta da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, enca-
minhada ao Coordenador Nacional do Programa Monumenta, em 16/09/2011, restou eviden-
ciado, quando da avaliação contábil do Programa realizada sobre o exercício de 2010, que 
37,54% dos investimentos não haviam sido concluídos, sendo que 18,61% sequer haviam sido 
iniciados. Assim, em dez anos de vigência do Monumenta, foram concluídos apenas 62,46% 
dos investimentos integrados programados.

2. As contratações foram executadas observando a aderência aos normativos e regra-
mentos de licitação aplicáveis?

Dos 38 investimentos integrados avaliados sob os aspectos anteriormente citados, em doze 
foram constatados problemas relativos à aderência aos normativos e regramentos de licitação 
aplicáveis, o que corresponde a 31,58% da amostra fiscalizada. Quanto à tipologia das falhas, 
verificou-se a existência das seguintes impropriedades: 

1. Ausência de pesquisa de preços em processos licitatórios; 

2. Exigência de garantia de proposta em valor superior ao legalmente permitido; 

3. Utilização de cláusula editalícia restritiva à competitividade; 

4. Exigência cumulativa de capital ou patrimônio líquido como garantia da proposta, em 
detrimento do que dispõe a Lei nº 8.666/93; 

5. Percentuais referentes aos Benefícios de Despesas Indiretas – BDI em desacordo com os 
parâmetros de obras públicas; 

6. Condições para a participação de consórcios divergentes daquelas estabelecidas pela Lei 
nº 8.666/1993; e, 
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7. Não manifestação técnica do Iphan sobre o mérito dos quantitativos e preços dos servi-
ços pagos com recursos públicos federais.

Além disso, no que diz respeito a impropriedades relacionadas aos preços contratados e pa-
gos, verificou-se que dos 38 investimentos integrados fiscalizados, em cinco foram constatados 
problemas relativos a superfaturamento, à adjudicação de valores superiores àqueles apresen-
tados no orçamento básico e à elevação do valor global das contratações, o que corresponde 
a 13,16% da amostra. 

Sendo assim, verifica-se que as constatações evidenciadas comprometeram os objetivos relati-
vos à preservação sustentável das áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano 
sob proteção federal e à contratação dos projetos em estrita observância aos normativos e 
regramentos de licitação aplicáveis.

Benefícios obtidos

 A avaliação de eventuais benefícios obtidos tem como fundamento de análise o acom-
panhamento das providências às recomendações por meio de ação de controle específica de 
monitoramento, cujos resultados são consignados em balanço denominado Plano de Providên-
cias Permanente.

Com base em atualizações de informações fornecidas pelo Iphan, temos que:

a) Sobre as recomendações decorrentes das constatações de dano ou prejuízo ao bem 
tombado, não foram registradas ou relatadas medidas efetivas, embora o gestor sinalize 
para proposta de integração das políticas de diversos entes, por meio do Sistema Nacional 
de Patrimônio Cultural, o qual ainda não foi implementado. 

b) Com relação aos valores, houve restituição ao Erário daqueles cobrados a título da ex-
tinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF pela Prefeitura de 
Porto Alegre/RS e pelo Estado do Tocantins, nos valores de, respectivamente, R$8.148,11 
e R$4.598,50, totalizando R$12.746,61. 

c) Houve a publicação da Portaria nº 187, de 11/06/2010, que regulamenta a fiscalização 
do órgão, todavia, tal benefício está restrito à avaliação de aprimoramento do controle e 
da gestão, uma vez que ainda não há avaliação conclusiva sobre a regularidade de seu cum-
primento.
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1. Introdução

 De acordo com o Ministério da Cultura - MinC, os processos de crescimento urbano 
repercutem em muitos centros históricos com a degradação do patrimônio cultural, a diminui-
ção do número de moradores, o aumento dos imóveis vazios e subutilizados, o aumento da 
precariedade das habitações, a concentração de atividades informais, a desvalorização imobili-
ária, a mudança no perfil socioeconômico dos moradores, dos usuários e das atividades locais, 
além de, em muitos casos, essas áreas sofrerem os impactos da transferência de setores de 
serviços públicos e privados para outras localidades da cidade. 

O Órgão teria constatado que o patrimônio histórico e artístico urbano dessas áreas, por sua 
vez, ainda enfrentaria as dificuldades de obtenção de recursos específicos para sua preservação 
e conservação e de adequação a novos usos ou a retomada dos usos tradicionais. Nesse con-
texto, o Programa Monumenta foi uma tentativa de reverter esse processo, propondo um con-
ceito que conjugava recuperação e preservação do patrimônio com desenvolvimento social. 

RECUPERAÇÃO/
PRESERVAÇÃO

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

O Programa Monumenta foi idealizado, precipuamente, para viabilizar a sustentabilidade da 
preservação do patrimônio histórico. A metodologia adotada contemplava mecanismos de di-
fusão de práticas compartilhadas entre o setor público (níveis federal, estadual e municipal), 
a comunidade e a iniciativa privada. De acordo com o Regulamento Operativo do Programa, 
entende-se por sustentabilidade a geração permanente de receitas suficientes para garantir o 
equilíbrio financeiro das atividades e manter conservados todos os imóveis da Área de Projeto, 
inclusive monumentos cujas receitas sejam insuficientes para sua conservação.

A atuação do Monumenta se deu em cidades históricas protegidas pelo Iphan. Teve como pro-
posta agir de forma integrada em cada um desses locais, promovendo obras de restauração e 
recuperação dos bens tombados e edificações localizadas nas áreas de projeto, além de ativida-
des de capacitação de mão-de-obra especializada em restauro, formação de agentes locais em 
cultura e turismo, promoção de atividades econômicas e programas educativos.

O Monumenta dispôs de recursos oriundos de empréstimo efetuado junto ao Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento - BID, do Orçamento Geral da União – OGU e de contrapartidas 
dos estados, municípios e empresas participantes.

Para estimular ações compartilhadas entre governo, comunidade e iniciativa privada, foi criado 
o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, tratando-se de mais uma 
estratégia para garantir a sustentabilidade do Monumenta, com o objetivo de financiar ações 
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de preservação e conservação das áreas submetidas à intervenção do Programa. Os recursos 
gerados pelas iniciativas do Monumenta em cada cidade foram direcionados para esse Fundo e 
usados para cobrir os custos de conservação do patrimônio histórico de cada município. Além 
disso, o Fundo pôde receber recursos orçamentários do município, de contrapartidas de con-
vênios, aluguéis e arrendamentos dos imóveis, bem como doações.

O Programa Monumenta alcançou 26 cidades, escolhidas de acordo com a representatividade 
histórica e artística e com a urgência das obras de recuperação. São elas: Alcântara/MA, Belém/
PA, Cachoeira/BA, Congonhas/MG, Corumbá/MS, Diamantina/MG, Goiás/GO, Icó/CE, Laran-
jeiras/SE, Lençóis/BA, Manaus/AM, Mariana/MG, Natividade/TO, Oeiras/PI, Olinda/PE, Ouro 
Preto/MG, Pelotas/RS, Penedo/AL, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, 
São Cristóvão/SE, São Francisco do Sul/SC, São Paulo/SP e Serro/MG.

O acervo selecionado era composto de diversos monumentos, tais como: museus, igrejas, for-
tificações, casas de câmara e cadeias, palacetes, conjuntos escultóricos, conventos, fortes, ruas, 
logradouros, espaços públicos e edificações privadas, todas em áreas tombadas pela União.

A execução do Monumenta foi inicialmente prevista para se efetivar em cinco anos (de 1999 
a 2004), entretanto, durante a execução, dificuldades originaram sucessivas prorrogações da 
vigência. Em outubro de 2008, a Coordenação do Monumenta apresentou à Secretaria de 
Assuntos Internacionais (Seain), órgão integrante da estrutura do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), nova carta-consulta propondo sua continuidade, partindo de 
uma revisão com vistas a superar as limitações identificadas na implementação. Assim, o con-
trato de empréstimo, com previsão inicial de cinco anos, contados de 04.12.1999, foi sucessi-
vamente prorrogado até 04.12.2009 e, finalmente, até 04.10.2010, prazo final para conclusão 
do Monumenta.

A Ação 5538 – Preservação do Patrimônio Histórico Urbano foi instituída com a finalidade de 
preservar áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano sob proteção federal, 
aperfeiçoando sua gestão e criando condições de sua sustentabilidade, com destaque para a 
conservação de monumentos nacionais, por meio de contratação de projetos e execução de 
obras; requalificação urbanística; melhoria de ruas, passeios e logradouros; iluminação, paisa-
gismo, sinalização e mobiliário urbano; pequenas obras nos sistemas de água, esgoto sanitário 
e drenagem; financiamento para recuperação de imóveis privados situados em sítios históricos 
urbanos ou entorno de monumentos; instalação subterrânea de redes elétricas e de telefonia; 
e investimentos em monumentos públicos sob proteção estadual ou municipal em áreas histó-
ricas. Resumidamente, a Ação 5538 desenvolveu-se da seguinte forma:

Fase Preparatória

Após observar a disponibilidade financeira do Monumenta, o MinC convidava o município a 
apresentar carta-consulta, isoladamente ou em conjunto com o estado, relativa a projeto para 
a área elegível classificada. 
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Em relação ao público-alvo, com base no elenco de todas as áreas elegíveis tombadas pelo 
Iphan, o MinC preparou, durante o primeiro ano de execução da Ação Preservação do Patri-
mônio Histórico Urbano, a lista de prioridades para seleção de beneficiários, com proposta de 
ser revisada, no mínimo, a cada três anos.

Na hipótese de mais de uma área elegível, situada em um mesmo município, estar incluída na 
lista de prioridades do Monumenta, a carta-consulta deveria se referir à área elegível melhor 
classificada. 

O município ou o estado que tivesse sua carta-consulta aprovada pelo MinC era convidado a 
celebrar acordo de cooperação visando à elaboração do projeto e respectivos estudos de via-
bilidade, os quais deviam abranger: 

•	 Os produtos resultantes das oficinas de planejamento participativo; 

•	 A identificação clara do objeto e da área de projeto, apontando todos os monumentos 
nacionais inseridos; 

•	 A identificação clara acerca da destinação dos imóveis e logradouros objeto do projeto; 
e, 

•	 Evidência de interesse por parte dos segmentos privados envolvidos no projeto. 

Quando o município apresentava carta-consulta em conjunto com o estado, previamente à 
apresentação, era assinado acordo de cooperação para participação do estado no Monumenta, 
com a interveniência da União.

O perfil do projeto era, então, submetido à análise da UCG e, se aprovado, encaminhado para 
análise do BID.

O município ou o estado que tivesse o perfil de projeto aprovado pelo BID era convidado a 
assinar convênio de financiamento com o MinC, devendo apresentar, como condição prévia à 
assinatura:

•	 Evidência de constituição da Unidade Executora de Projeto (UEP), vinculada a, pelo 
menos, uma secretaria de governo, com capacidade técnica e organizacional para garantir 
a adequada execução do projeto. No caso de constituição da UEP pelo estado, deveria 
integrá-la representante do município;

•	 Nome e assinatura dos representantes legais do município ou do estado autorizados 
a executar o projeto; evidência de que a UEP dispunha de plano de contas para os regis-
tros contábeis e financeiros do projeto; e quadro de aplicação dos recursos do projeto, 
indicando a fonte prevista (BID, União, município ou estado) para cada investimento a ser 
financiado;

•	 Evidência de equilíbrio financeiro suficiente para aportar os recursos de contrapartida 
que lhe coubessem e de existência de orçamento aprovado para a contrapartida referente 
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ao primeiro ano de execução;

•	 Evidência de haver acordado a participação em programa de modernização da adminis-
tração tributária e gestão administrativa; prova de adimplência com o PIS/Pasep, Finsocial/
Cofins, INSS e FGTS e certidões negativas, ou de regularidade, da dívida ativa e de tributos 
federais;

•	 Se requerida, autorização legislativa específica para contrair as obrigações, inclusive o 
compromisso de incluir recursos de contrapartida na proposta orçamentária;

•	 Evidência de o município ter constituído, por lei municipal, o fundo de preservação 
específico;

•	 Comprovação de participação do setor privado na execução do Monumenta por meio 
de investimentos em moeda corrente, cessões de uso de imóveis etc. e contratação dos 
serviços emergenciais incluídos no projeto; e,

•	 Aprovação da minuta do convênio pelo BID.

Por fim, era assinado contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal - CAIXA (agente 
financeiro), do qual fazia parte integrante o plano operacional do projeto e o respectivo crono-
grama físico-financeiro de desembolso por todo o período de implementação. A CAIXA criava 
uma conta especial, prevista em contrato de prestação de serviços formalizado com o MinC, e 
contas especiais, previstas em contratos de repasse com o município ou o estado.

Execução

A execução do projeto iniciava-se com o procedimento licitatório, ficando a cargo da UCG a 
disponibilização de edital padronizado, a orientação e supervisão da elaboração das especifica-
ções técnicas, termos de referência, procedimentos de compra, qualificação de ofertas e con-
tratações. Com vistas a estabelecer o tipo de licitação e a legislação aplicável, eram observadas 
as regras previstas no Contrato n° 1.200/OC-BR e no Regulamento Operativo – versão 2007.

Concluído o procedimento licitatório, sua documentação era encaminhada à UCG para apre-
ciação e, se aprovado, a UEP contratava a licitante e encaminhava a documentação da contra-
tação à UCG, para aprovação.

A UCG comunicava a aprovação da contratação ao BID e autorizava o início das obras. No caso 
de não aprovação do procedimento licitatório, a documentação era devolvida à UEP para ajus-
tes. Se não aprovada a contratação, a licitação era cancelada e novo procedimento licitatório 
era realizado.

Fiscalização

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan realizava vistoria in loco e 
emitia o relatório de avaliação, pronunciando-se acerca do desempenho técnico da obra nos 
aspectos atinentes à preservação do patrimônio.
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O relatório era encaminhado à UEP que, posteriormente, o enviava à UCG, juntamente com 
os boletins de medição e as notas fiscais. Se não houvesse aprovação dos serviços listados na 
documentação, a UCG comunicava à UEP para a realização dos ajustes.

Desembolso

No caso de aprovação dos serviços elencados na documentação apresentada pela UEP (rela-
tório de avaliação expedido pelo Iphan, boletins de medição e notas fiscais), a UCG autorizava 
a CAIXA a efetivar o pagamento ao fornecedor dos serviços, com ciência à UEP para depósito 
da contrapartida local, se fosse o caso. Efetuado o pagamento, a CAIXA encaminhava à UEP os 
respectivos comprovantes para registro, contabilização e preparação das prestações de contas.

Prestação de contas 

a) Da UEP para a UCG:

No prazo máximo de 45 dias, contados da data de cada pagamento, a UEP encaminhava à 
UCG a prestação de contas, incluindo os recursos do empréstimo e das contrapartidas federal 
e municipal, acompanhadas de cópias das correspondentes faturas e notas fiscais, devidamente 
atestadas. 

A UCG analisava e emitia parecer sobre a prestação de contas. Se aprovada, a UCG efetivava 
o registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi. Caso 
fossem identificadas inconsistências, a UCG diligenciaria junto à UEP para a realização de ajus-
tes e, posteriormente, reavaliação. Os procedimentos relativos à análise, emissão de parecer 
e registro no SIAFI, bem como de solicitação de ajustes, se repetiriam, no que coubessem, 
enquanto a documentação apresentada se referisse à prestação de contas parcial.

Vale ressaltar que a UEP e os representantes formalmente designados responderiam pelas 
prestações de contas dos Projetos e componentes sob sua responsabilidade, mantendo seus 
registros à disposição da República e do BID, que poderiam, a seu critério, vistoriar e fiscalizar 
as dependências, livros, controle e contas.

b) Da UCG para o BID:

A partir das prestações de contas enviadas pelas UEP e representantes dos demais executores, 
a UCG preparava anualmente um quadro de origem e aplicação dos recursos, a ser remetido 
ao BID.

No último ano de execução do Monumenta, a UCG apresentava ao BID relatório sobre os 
impactos de sua execução, relacionados com a atitude e o conhecimento da população sobre o 
patrimônio cultural brasileiro. O relatório seria preparado com a mesma metodologia utilizada 
na pesquisa executada durante a preparação do Programa.



16

Mecanismos de Controle

Como condição prévia à assinatura do contrato de empréstimo, a UCG devia apresentar ao 
BID o Plano Operacional do Programa, que consiste nas especificações relativas aos diversos 
componentes do Monumenta, para execução em cinco anos. Esse Plano era ajustado em reu-
niões anuais, entre o BID e a UCG, que eram realizadas no prazo de trinta dias após a entrega 
dos Relatórios Anuais de Progresso do Programa. O controle prévio do Monumenta era reali-
zado por meio da análise, pelo BID, do referido Plano Operacional. 

De acordo com o Regulamento Operativo, o Plano Operacional do Monumenta devia conter: 

•	 Plano de execução; 

•	 Cronograma de trabalho; 

•	 Quadro de origem e aplicação dos recursos, no qual constava o cronograma pormeno-
rizado de investimentos, de acordo com as respectivas categorias de investimento, e as in-
dicações das contribuições anuais necessárias de cada uma das distintas fontes de recursos 
com as quais seria financiado o projeto; e,

•	 No caso de gastos prévios, devia ser incluída a demonstração dos investimentos e a 
descrição dos serviços executados. 

Dentro dos primeiros noventa dias de cada ano, a UCG devia apresentar o Plano Operacional 
Anual, que servia de base para a elaboração e avaliação dos Relatórios Anuais de Progresso.

Além disso, a UCG devia analisar o Plano Operacional do Projeto, que dizia respeito ao conte-
údo e objetivos, análogos ao Plano Operacional do Programa, focalizando, contudo, o municí-
pio, a UF e demais executores locais, bem como os projetos que seriam financiados em cada 
localidade, sendo condição prévia à assinatura dos convênios de financiamento com os entes 
supracitados. 

Dentro dos primeiros sessenta dias de cada ano, a UEP e demais executores apresentavam o 
Plano Operacional Anual do Projeto.

As UEPs deviam apresentar à UCG, dentro dos primeiros sessenta dias após o término de 
cada semestre e durante toda a execução do projeto ou componente, Relatórios Semestrais 
e Anuais de Progresso, conforme tratassem, respectivamente, dos primeiros ou segundos se-
mestres de cada ano, em que se registrava o avanço verificado na implementação do projeto 
ou componente e a consecução das metas e indicadores acordados com a UCG e o BID e eram 
anotados nos respectivos marcos lógicos. 

A UCG e as UEPs, assim como os representantes dos demais executores, se reuniam dentro 
de trinta dias após a apresentação do Relatório de Progresso do Projeto ou Componente para 
examinar o avanço registrado na implementação do projeto, bem como examinavam o plano 
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operacional para o ano seguinte. Se o exame do relatório anual e a inspeção local revelassem 
que as metas não foram atingidas, a UCG deveria, dentro de sessenta dias, apresentar ao BID 
as medidas que tencionava adotar para ajustar o cronograma físico-financeiro do projeto.

As UEPs deviam preparar Relatórios Anuais de Conservação e Manutenção, contendo a des-
crição das condições de conservação dos monumentos nacionais e dos demais imóveis e lo-
gradouros objetos do projeto. Esses relatórios eram apresentados à UCG dentro do primeiro 
trimestre de cada ano e durante todo o período de execução do projeto. A UCG e o Iphan 
avaliavam os relatórios recebidos, com base em inspeções in sito e enviavam parecer ao BID. 
Se ficasse comprovado que a manutenção efetuada encontrava-se abaixo dos níveis acordados, 
o MinC adotava as medidas cabíveis no âmbito de sua competência para que as deficiências 
fossem corrigidas.

2. Objetivos e Abordagem

 A avaliação planejada pela CGU pretendeu analisar a efetividade do Monumenta quanto 
ao alcance dos objetivos macros de preservação do patrimônio histórico, bem como sua gestão 
operacional, o que incide nas sistemáticas de contratação, visto que sua execução se deu, em 
grande medida, por meio de processos licitatórios. 

Com isso, os principais objetivos e resultados das ações de controle no Programa Monumenta 
puderam ser adaptados às seguintes questões:

1.  Foi alcançado o objetivo proposto de preservação das áreas prioritárias do patri-
mônio histórico e artístico urbano sob proteção federal, com condições de sustenta-
bilidade?

1.1 O patrimônio histórico beneficiado com investimentos para obras de intervenção (recu-
peração, preservação, requalificação, dentre outras) encontra-se preservado, sem sinais de 
deterioração ou de ausência de manutenção?

1.2 Houve utilização sustentável do objeto na aplicação dos recursos do Monumenta?

1.3 Houve manutenção do fundo contábil de preservação?

1.4 As atividades de preservação do patrimônio histórico e artístico urbano sob proteção fede-
ral foram realizadas de acordo com as especificações técnicas do Projeto e concluídas dentro 
dos prazos acordados?

1.5 Todos os investimentos integrados previstos no Programa foram concluídos?
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2. As contratações foram executadas observando a aderência aos normativos e regra-
mentos de licitação aplicáveis?

2.1 Houve aderência, nas contratações realizadas, aos normativos e regramentos de licitação 
aplicáveis?

2.2 Houve impropriedade relacionada aos preços contratados e pagos?

3. Escopo da Avaliação

 O universo de beneficiados pelo Programa Monumenta, no âmbito da Ação 5538 – 
Preservação do Patrimônio Histórico Urbano, abrangeu 346 investimentos integrados, em 26 
municípios, cuja execução de recursos financeiros somaram R$ 149,3 milhões, segundo dados 
repassados pela UCG, referentes a agosto de 2010, conforme demonstrado a seguir: 

UF Município
Total de 

Investimentos 
Integrados

Valores 
Executados (R$) % Mun.

Alagoas Penedo 12 5.179.131,58 3,47

Amazonas
Manaus 06 2.114.538,69 1,42

Cachoeira 25 28.394.439,61 19,01

Bahia
Lençóis 12 6.125.164,57 4,10

Salvador 13 11.462.431,45 7,68

Ceará Icó 08 3.680.327,17 2,46

Goiás Goiás 07 2.344.144,50 1,57

Maranhão Alcântara 03 78.635,65 0,05

Minas Gerais

Congonhas 13 4.269.373,40 2,86

Diamantina 11 4.363.057,01 2,92

Mariana 15 3.139.410,97 2,10

Ouro Preto 30 9.997.760,42 6,69

Serro 08 3.022.857,67 2,02

Mato Grosso do 
Sul Corumbá 08 3.417.365,84 2,29

Pará Belém 05 7.321.353,85 4,90

Pernambuco
Olinda 14 5.360.630,46 3,59

Recife 08 3.045.599,51 2,04

Piauí Oeiras 07 1.179.093,19 0,79

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 23 7.022.424,68 4,70

Rio Grande do Sul
Pelotas 13 7.436.452,45 4,98

Porto Alegre 22 8.202.608,44 5,49

Santa Catarina São Francisco do 
Sul 30 8.776.334,40 5,88
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Sergipe
Laranjeiras 09 3.504.866,66 2,35

São Cristóvão 21 3.143.811,98 2,11

São Paulo São Paulo 11 3.958.195,01 2,65

Tocantins Natividade 12 2.800.630,54 1,88

Total 346 149.340.639,70 100,00

Para a definição da amostra das ações de controle realizadas pelas Unidades Regionais da CGU, 
no período de 21.02.2011 a 21.03.2011, foi utilizada a amostragem não probabilística. Em um 
primeiro momento, foram excluídos do universo de beneficiados os projetos referentes à re-
cuperação de imóveis privados, reduzindo, assim, o universo constante do quadro acima para 
317 investimentos integrados.

Em seguida, considerando que o Programa Monumenta tinha a expectativa de contribuir com 
os Planos Diretores municipais para que estes contemplassem, no Plano de Desenvolvimento 
Urbano, os aspectos de preservação do patrimônio nacional, foram selecionadas, com o auxílio 
indicativo do gestor do Programa, as obras contempladas que alcançaram maior impacto so-
ciocultural nas 26 cidades onde se localizavam, excluindo-se aquelas que, em algum momento, 
foram objeto de auditoria/fiscalização da CGU, bem como as executadas exclusivamente com 
recursos do município.

Assim, a amostra não probabilística utilizada para a fiscalização contemplou, com foco nos 
investimentos integrados, 38 investimentos, em dezoito municípios, cujos valores executados 
somaram R$ 48.720.470,19, ou seja, 32,62% dos recursos totais, conforme demonstrado a 
seguir:

Município Total de Investimentos 
Integrados Valores Executados (R$)

Belém/PA 01 4.395.510,98

Cachoeira/BA 02 6.828.096,46

Corumbá/MS 02 2.368.270,66

Diamantina/MG 02 734.285,89

Icó/CE 01 1.807.377,79

Manaus/AM 01 3.998.304,60

Mariana/MG 01 483.519,02

Ouro Preto/MG 03 801.843,10

Olinda/PE 04 4.137.045,61

Pelotas/RS 06 7.936.509,45

Porto Alegre/RS 01 2.152.387,54

Recife/PE 03 2.407.734,10

Rio de Janeiro/RJ 01 1.974.964,48

Salvador/BA 01 1.673.470,54

São Cristóvão/SE 01 697.149,99

São Francisco do Sul/SC 04 2.715.319,93

São Paulo/SP 03 3.113.472,18
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Serro/MG 01 495.207,87

Total 38 48.720.470,19

4. Resultados

 A partir dos exames realizados, obteve-se um conjunto de constatações que foram 
previamente submetidas e discutidas com os gestores responsáveis pela execução da Ação de 
Governo.

Para cada uma das constatações mantidas após discussão com os gestores, foram acordadas 
recomendações de caráter estruturante, com vistas ao aperfeiçoamento dos controles inter-
nos, para as quais o gestor federal apresentou as providências que seriam adotadas, fixando, 
inclusive, prazo para implementação.

Cada uma das recomendações é monitorada pela CGU, de acordo com o cronograma para 
implementação estabelecido em acordo com o gestor, no sentido de certificar a sua implemen-
tação.

A seguir, apresenta-se o registro dos resultados para cada uma das questões e subquestões 
estratégicas objeto de avaliação.

1.  Foi alcançado o objetivo proposto de preservação das áreas prioritárias do patri-
mônio histórico e artístico urbano sob proteção federal, com condições de sustenta-
bilidade?

Da amostra definida para avaliação, 23,68% dos investimentos integrados (9 de 38) não se 
encontravam plenamente preservados, apresentando sinais de deterioração ou de ausência 
de manutenção. Dos problemas constatados, destacam-se as deteriorações ou danificações 
estruturais, tais como infiltrações, perda de reboco, destruição de equipamentos e obras de 
infraestrutura de engenharia e danos à restauração.

Também se verificou que, em 5,26% dos projetos avaliados na amostra (2 de 38), não houve 
utilização sustentável do objeto, inexistindo a possibilidade de uso imediato do imóvel depois 
de finalizadas as obras de engenharia realizadas com recursos do Monumenta.

Constatou-se, ainda, em alguns casos, que não houve manutenção do fundo contábil de preser-
vação, que visava a garantir a sustentabilidade do Projeto.

Além disso, verificou-se, em 18,42% dos projetos avaliados na amostra (7 de 38), que as ati-
vidades de preservação do patrimônio histórico beneficiado pelo Monumenta não foram reali-
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zadas de acordo com as especificações técnicas do projeto e/ou não foram concluídas dentro 
do prazo acordado, com risco aos investimentos já realizados e de encarecimento das obras/
serviços de engenharia, bem como de comprometimento à efetividade da Ação/Programa.

Por fim, conforme consta da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, enca-
minhada ao Coordenador Nacional do Programa Monumenta, em 16/09/2011, restou eviden-
ciado, quando da avaliação contábil do Programa realizada sobre o exercício de 2010, que 
37,54% dos investimentos não haviam sido concluídos, sendo que 18,61% sequer haviam sido 
iniciados. Assim, em dez anos de vigência do Monumenta, foram concluídos apenas 62,46% 
dos investimentos integrados programados.

1.1  O patrimônio histórico que foi beneficiado com investimentos para obras de intervenção (recu-
peração, preservação, requalificação, dentre outras) encontra-se preservado, sem sinais de deterio-
ração ou de ausência de manutenção?

Como resultado das ações de controle concluídas, verificou-se, em 23,68% dos projetos ava-
liados na amostra, que o patrimônio histórico beneficiado pelo Monumenta não se encontrava 
plenamente preservado, ou seja, apresentavam sinais de deterioração ou de ausência de manu-
tenção, conforme demonstrado a seguir:

UF Município Projeto (Investimento)

MG Ouro Preto Capela de Nossa Senhora das Dores

PA Belém Mercado de Carne Francisco Bolonha

PE

Olinda Largo do Varadouro

Recife
Avenida Cais de Alfândega

Igreja Madre de Deus

RS Pelotas

Casa nº 6

Praça Coronel Pedro Osório e Entorno

Casa nº 02

SC São Francisco do Sul Museu do Mar

Os problemas constatados, à época das fiscalizações, referentes à manutenção deficiente e à 
ausência de conservação, com deterioração do patrimônio histórico, em cada um dos projetos 
anteriormente citados, foram registrados no Relatório nº 201109311 (subitem 1.2.1.2), refe-
rente à avaliação da gestão 2010 do Programa Monumenta, e encontram-se sintetizados no 
Anexo II. A última análise das manifestações e providências implementadas pelo IPHAN cons-
tou da Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 27.09.2013.

Recomendação 001 (Relatório 201109311 – item 1.2.1.2):

Avalie a conveniência e oportunidade de propor a consolidação e atualização das normas 
de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, com vistas a regulamentar e 
definir as competências, prerrogativas e responsabilidades gerais e específicas da União, 
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dos Estados e dos Municípios, no que compete à manutenção e conservação e à apli-
cação de penalidades, alinhadas às prescrições do art. 216, da Constituição Federal. 

Por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, o Iphan encaminhou o Memo-
rando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, o qual informa que o Sistema Nacional de 
Patrimônio Cultural, que definirá e regulamentará as competências, prerrogativas e responsabi-
lidades gerais e específicas da União, dos Estados e Municípios, no que compete à manutenção 
e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional, não decorre de iniciativa unilateral 
daquele Instituto, mas de pacto com os demais entes federativos.

Informou também que ocorre circunstancialmente, por meio de acórdãos ou convênios, pac-
tuação de responsabilidades específicas no que concerne à manutenção e conservação de de-
terminado bem. Ainda segundo o citado memorando, em face da complexidade da tarefa, 
considera não ser conveniente o comprometimento a curto prazo na implementação desse 
processo, uma vez que exigirá longo tempo para a sua conclusão. 

Afirma ainda que, em que pesem as dificuldades, o Iphan aprovou recentemente seu planeja-
mento estratégico para o biênio 2013-2015, onde se estabeleceu como objetivo nº 5 estrutu-
rar a política e o Sistema Nacional do Patrimônio Cultural, o que objetivará atender não só à 
recomendação da CGU, como também uma transformação almejada e perseguida pelo Iphan 
há mais de quarenta anos.

Pelas manifestações até então apresentadas, verifica-se que o Iphan reconhece a necessidade 
de definição, regulamentação de competências, prerrogativas e responsabilidades gerais e es-
pecíficas da União, dos Estados e Municípios, no que compete à manutenção e à conservação 
do patrimônio histórico. Como estratégia para tal fim, propôs a instituição do Sistema Nacional 
de Patrimônio Cultural e, recentemente, incluiu em seu planejamento estratégico para o biênio 
2013-2015 o objetivo de estruturar a política e o Sistema Nacional do Patrimônio Cultural.

Nota-se, pois, tratar-se de avanços nas proposições do Instituto, apesar da dificuldade narrada 
quanto ao estabelecimento de pactos com os demais entes federativos. No entanto, mantém-
-se a recomendação para efeitos de monitoramento, uma vez que o Sistema Nacional do Patri-
mônio Cultural ainda não foi consolidado e, também, até a avaliação dos resultados da execução 
do Planejamento Estratégico quanto ao objetivo nº 5. Em sua última manifestação, por meio do 
Ofício nº 572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o Iphan solicitou prazo até 31.12.2014 para 
apresentar novos esclarecimentos.

Recomendação 002 (Relatório 201109311 – item 1.2.1.2):

Evite contratação de empréstimos assumidos pela União, visando fomentar ações de 
preservação do patrimônio histórico urbano que impliquem em imediato repasse a es-
tados e municípios, sem que haja o estabelecimento de garantias de cumprimento das 
obrigações assumidas por tais entes, com a previsão de aplicação de sanções e multas.
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Por meio do Ofício nº 0436/2011, de 17.10.2011, o IPHAN informou que a recomendação 
seria observada nos próximos contratos a serem firmados, pelo que considerou-se a recomen-
dação atendida. 

Recomendação 003 (Relatório 201109311 – item 1.2.1.2):

Efetue atividades de fiscalização periódica ao patrimônio histórico tombado, no contexto 
de avaliação da preservação e da sustentabilidade ou utilização econômica, quando cabível.

O Iphan apresentou os planos de fiscalização do ano de 2013, mas não evidenciou a execu-
ção das fiscalizações (vistorias in loco). Por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 
11.02.2014, o Iphan encaminhou o Memorando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, 
o qual informa que a fiscalização periódica dos bens é atribuição do órgão desde 1937, por 
meio do Decreto-lei n° 25 que instituiu o tombamento, previsto, no que se refere ao patrimô-
nio edificado, consoante os artigos 17, 18, 19 e 20. Ainda segundo o Iphan, esse processo tem 
sido aperfeiçoado com a implementação de novos procedimentos em 2010 e com o desenvol-
vimento de sistema informatizado, denominado FISCALIS, em 2013, que permitirá o monito-
ramento georreferenciado, a qualquer tempo, da atividade a partir do corrente ano de 2014.

Não obstante esses esclarecimentos, a Unidade ainda não evidenciou a execução das fiscali-
zações (vistorias in loco). Sendo assim, considerando que esta CGU já havia reforçado que a 
recomendação possui cunho operacional, considera-se esta como não atendida. Em sua última 
manifestação, por meio do Ofício nº 572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o Iphan solicitou 
prazo até 31.12.2014 para apresentar novos esclarecimentos.

Recomendação 004 (Relatório 201109311 – item 1.2.1.2):

Para os casos apontados, avalie a possibilidade de aplicação de multas, por depreciação 
do patrimônio histórico urbano não conservado ou que não esteja sendo utilizado de 
forma sustentável.

Esta recomendação visou alcançar os casos específicos do Mercado de Carne Francisco Bo-
lonha, da Capela de Nossa Senhora das Dores, do Largo do Varadouro, da Avenida Cais de 
Alfândega, da Igreja Madre de Deus, da Casa nº 6 de Pelotas, do Museu do Mar, da Praça Coro-
nel Pedro Osório e Entorno, e da Casa nº 02 de Pelotas, todos esses investimentos integrados 
com execução vinculada aos convênios específicos firmados entre o Ministério da Cultura e os 
respectivos municípios.

Em um primeiro momento, o Iphan manifestou-se descrevendo a norma e a possibilidade de 
intervenção sem, no entanto, explicitar as ações planejadas ou desencadeadas para os casos 
especificamente citados, em razão da constatação de ausência de manutenção e deterioração 
desses bens tombados. Dessa forma, restaram pendentes providências até a efetiva implemen-
tação da recomendação.
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Mediante o Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, o Iphan encaminhou o Memo-
rando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, que informa que os imóveis apontados no 
relatório de auditoria à época se encontravam em obras, motivo pelo qual não caberia a apli-
cação de multas. E, ainda, considerou a absoluta falta de previsão normativa naquele momento 
– a Portaria Iphan n° 187, de 11.06.2010, que dispõe sobre os procedimentos para apuração 
de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao patrimônio cultural edificado, 
a imposição de sanções, os meios defesa, o sistema recursal e a forma de cobrança dos débitos 
decorrentes das infrações.

Por fim, informa que, considerando tratar-se de imóveis que sofreram intervenções em decor-
rência do Programa Monumenta, decidiu-se comunicar aos órgãos de controle, assembleias le-
gislativas e câmaras municipais dos municípios envolvidos sobre a necessidade de manutenção 
desses bens, sobretudo em função do que dispõe o Fundo Contábil de Preservação.

O Iphan possui poder de polícia no âmbito de sua competência, derivando-se, inclusive, em 
aplicação de sanções e multas. Quanto à alegada falta de previsão normativa, quando da fis-
calização, sobre a aplicação de sanções, o Instituto não informa acerca do estado atual do pa-
trimônio assinalado e se os requisitos de preservação têm sido cumpridos, pois esse aspecto 
independe do tempo, já que podem ser estabelecidas fiscalização e inspeção.

No caso, consideram-se as constatações apresentadas como relatos motivadores de avaliação 
do Instituto para garantir a preservação do patrimônio, pelo menos nas situações em que não 
estejam conservados. Assim sendo, mantém-se a recomendação para fins de monitoramento. 
Em sua última manifestação, por meio do Ofício nº 572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o 
Iphan solicita prazo até 31.12.2014 para apresentar novos esclarecimentos.

Recomendação 005 (Relatório 201109311 – item 1.2.1.2): 

Avalie a possibilidade de representação junto ao Ministério Público em razão da situa-
ção de preservação e sustentabilidade nos casos apontados, bem como a omissão em 
cumprimento pelos convenentes das obrigações de manutenção que foram assumidas.

Por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, o Iphan encaminhou o Memo-
rando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, o qual enfatiza não ser conveniente ao Ins-
tituto acionar o Ministério Público, dada a criação dos Fundos Municipais para o fim apontado 
e as competências estabelecidas para o Conselho Gestor dos referidos Fundos – aprovar os 
programas anuais e plurianuais do Fundo, convocar audiências públicas para apresentar à popu-
lação o orçamento do Fundo do período findo e do período seguinte, bem como para avaliar o 
eventual descumprimento das obrigações do Município ou do Estado, decidindo medidas para 
a solução dos problemas de manutenção dos bens. 

Discorre, ainda, que foi decidido enviar correspondência às assembleias legislativas e câmaras 
municipais dos municípios envolvidos, em razão do seu caráter fiscalizador do Poder Executivo, 
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sobre a necessidade de manutenção desses bens, sobretudo em função do que dispõe o Fundo 
de Preservação. 

No caso de bens tombados integrantes do patrimônio histórico e artístico nacional, compete 
ao Iphan utilizar o poder de polícia para garantir a sua preservação e manutenção. Nos ca-
sos em tela, identificaram-se, ao menos, situações de manutenção deficiente e ausência de 
conservação, com deterioração do patrimônio histórico, bem como o não cumprimento das 
obrigações de manutenção. Como se trata de patrimônio cultural de interesse nacional, para 
cuja preservação foram dispendidos recursos federais, uma vez que foram beneficiados pelo 
Monumenta, permanece a questão, nos casos dos bens tombados pelo Governo Federal, se 
estão conservados e, caso não estejam, se estão sendo utilizados os fundos de preservação e 
se cumpriria ao Instituto arcar sozinho com a manutenção.

Desse modo, apesar de o encaminhamento de diligências às Assembleias Legislativas e Câma-
ras Municipais dos municípios envolvidos ser medida conveniente e oportuna, não se mostra 
descaracterizada a necessidade de encaminhamento de comunicação também ao Ministério 
Público, que, de acordo com o art. 129, inciso III, da Constituição Federal tem como função 
institucional “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Assim, a comu-
nicação deve ser realizada para que o próprio Ministério Público possa avaliar a pertinência, em 
cada caso, da adoção das providências condizentes com as suas atribuições.

Sob essa perspectiva, poderia significar que o Programa Monumenta não teria sido eficaz, espe-
cificamente para esses bens, uma vez que não foi suficiente para garantir a contínua preserva-
ção e manutenção independentemente da intervenção do Instituto. A despeito do entendimen-
to da Unidade sobre a necessidade de comunicação ao Ministério Público, há a necessidade 
de posicionamento sobre o estado de conservação desses bens e o monitoramento da efetiva 
utilização dos fundos constituídos, cabendo ao Iphan, assim, o ônus de garantir a preservação 
e manutenção. Assim sendo, a recomendação permanece em monitoramento. Em sua última 
manifestação, por meio do Ofício nº 572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o Iphan solicitou 
prazo até 31.12.2014 para apresentar novos esclarecimentos.

1.2 Houve utilização sustentável do objeto na aplicação dos recursos do Monumenta?

Como resultado das ações de controle concluídas, verificou-se, em 5,26% dos projetos avalia-
dos na amostra definida (Grande Hotel – Pelotas/RS e Casa nº 06 – Pelotas/RS), que não houve 
utilização sustentável do objeto, inexistindo a possibilidade de uso imediato do imóvel depois 
de finalizadas as obras realizadas com recursos do Monumenta.

Os problemas referenciados foram registrados no Relatório nº 201109311 - item 2.1.1.1 
(Grande Hotel – Pelotas/RS), referente à Avaliação da Gestão 2010 do Programa Monumenta; 
bem como na Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 01.09.2011, cons-
tatação 001 (Casa nº 06 – Pelotas/RS), e encontram-se sintetizados no Anexo II. A última aná-
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lise das manifestações e providências implementadas pelo Iphan constou da Nota Técnica nº 
2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 27.09.2013.

Quanto a não utilização de forma sustentável do objeto beneficiado com recursos do Mo-
numenta, verificada no Grande Hotel em Pelotas/RS, foram expedidas ao MinC as seguintes 
recomendações:

Recomendação 001 (Relatório 201109311 - item 2.1.1.1):

Oriente os convenentes para o cumprimento das cláusulas de sustentabilidade, confor-
me o Regulamento Operativo do Programa Monumenta.

Em relação à manifestação acostada aos autos, entende-se que o Instituto tem se esforçado 
para que os convenentes instituam e mantenham os fundos de preservação mediante ações de 
conscientização, a partir de cartilhas de orientação, e oficinas, muito embora não tenham sido 
relatados os efeitos ou resultados alcançados no que se refere à instituição e manutenção dos 
Fundos Municipais de Preservação. Dessa forma, considera-se a recomendação atendida.

Recomendação 002 (Relatório 201109311 - item 2.1.1.1):

Com base na legislação vigente, no que diz respeito à obrigatoriedade de manutenção 
e conservação do patrimônio, avalie a possibilidade de aplicação de multa, em caso de 
não apresentação de um plano consistente, com metas e prazos, de utilização social 
do Grande Hotel, em Pelotas, em prazo razoável, bem como medidas para evitar sua 
deterioração.

De fato, a leitura do protocolo de intenções permite entender que há o objetivo de propiciar 
a utilização do bem tombado. Todavia, no item 4 do citado documento, é assinalado que falta a 
aquisição de todo o mobiliário necessário para o perfeito desenvolvimento do projeto de escola 
de hotelaria, cuja duração será de no mínimo cinco anos. Assim, entende-se que, no protocolo de 
intenções há ações prévias relevantes a serem superadas até a efetiva utilização social do Grande 
Hotel e, ainda, não foram assinadas medidas para evitar sua deterioração, muito embora seja 
possível entender que esse aspecto é inerente à própria utilização social do imóvel. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à conclusão da obra, vez que, conforme registra-
do no Relatório de Auditoria nº 201109311 seria necessário mais que o dobro do valor já gasto 
para que o prédio tenha condições de ser utilizado, passando, então, à condição de gerador de 
recursos em prol da auto sustentabilidade.

Todavia, em que pese as considerações acima, tem-se como procedente a declaração da Uni-
dade de que não de trata de bem afeto ao tombamento federal, tendo a recomendação perdi-
do seu efeito, especificamente para o caso do Grande Hotel em Pelotas.



27

Quanto a não utilização de forma sustentável do objeto beneficiado com recursos do Monu-
menta, verificada na Casa nº 06 em Pelotas/RS, foi expedida ao MinC a seguinte recomendação:

Recomendação 001 (Nota Técnica 2288/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR):

Ante o Regulamento Operativo do Monumenta e as competências da UCG, exigir do 
Município beneficiário que apresente definição sobre a utilização a ser dada a Casa nº 
6, participando, inclusive, das discussões conduzidas pela UEP, e avaliando o atendimen-
to dos objetivos pretendidos pelo Programa no caso do patrimônio tombado em apreço, 
apresentando os desdobramentos a esta Controladoria-Geral da União.

Como providência, o Iphan informou que a implantação do Museu da Cidade, na Casa 06, faz 
parte do rol de ações do PAC Cidades Históricas para a cidade de Pelotas, conforme Portaria 
Iphan nº 383, de 20.08.2013.

Tendo em vista a providência adotada, considera-se atendida esta recomendação, sem prejuízo 
de posteriores verificações da destinação da Casa nº 6 como Museu da Cidade.

1.3 Houve manutenção do fundo contábil de preservação?

Destaca-se que o referido fundo contábil, estabelecido no Regulamento Operativo, possuía a 
ideia de que os recursos financeiros gerados direta ou indiretamente pelo Projeto fossem apor-
tados no fundo para cobrir os custos de conservação dos monumentos. A criação do fundo foi 
condição prévia para o repasse de recursos aos Estados e Municípios decorrentes do emprésti-
mo efetuado junto ao BID, pela União. O Regulamento Operativo determina que os convênios 
contenham cláusulas que obriguem os convenentes a manter o Fundo de Preservação por pelo 
menos 20 anos, bem como incluam, anualmente, na proposta de lei orçamentária, dotação 
específica para o Fundo, com reavaliação a cada dois anos.

Como resultado das 38 ações de controle concluídas, verificou-se que para os Projetos afetos 
ao convênio n° 034/2000, firmado entre a União, através do Ministério da Cultura, e a Prefei-
tura Municipal do Recife, cujo objeto consiste na execução das obras e serviços previstos no 
Programa Monumenta, não houve manutenção do fundo contábil de preservação, que visa 
garantir a sustentabilidade do Projeto.

Os problemas referenciados foram registrados no Relatório nº 201109311, item 2.1.1.2, refe-
rente à Avaliação da Gestão 2010 do Programa Monumenta. A última análise das manifestações 
e providências implementadas pelo Iphan constou da Nota Técnica nº 790/2014/DRCUT/DR/
SFC/CGU-PR, de 14.04.2014.

Recomendação 001 (Relatório 201109311 – item 2.1.1.2):

Identifique os casos em que os fundos de manutenção não foram instituídos ou não 
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estão sendo mantidos conforme o pactuado; faça uma representação, quando cabível, 
junto ao Ministério Público com vistas ao cumprimento das obrigações de manutenção 
do patrimônio histórico local; bem como avalie, com base na legislação vigente, a pos-
sibilidade de aplicação de multa.

Por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, o Iphan encaminhou o Memo-
rando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, o qual informa que essa questão referia-
-se, inicialmente, ao convênio firmado com o município de Recife. À época, a UEP/Recife foi 
questionada para que apresentasse as leis orçamentárias em que foram contempladas as do-
tações orçamentárias destinadas à instituição e manutenção do Fundo, o que resultou no des-
cumprimento da obrigação. Entretanto, entende, ainda, importante informar que, quando do 
encerramento do convênio, o município efetuou os aportes devidos, atendendo, dessa forma, 
aos termos do convênio e do Regulamento Operativo do Programa.

Destaca que essa era a condição para o encerramento do convênio, e quanto aos municípios 
que não fizeram os aportes ao Fundo, a coordenação do Programa seguiu os termos da Nota 
Técnica nº 1.521/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 27.06.2013, segundo a qual essa obriga-
ção, por ser acessória, não constitui parte obrigatória da prestação de contas, sobretudo por 
tratar-se de assunto de competência dos órgãos fiscalizadores locais, após a aprovação final dos 
convênios.

Por último, afirma que notificou os estados da Bahia e Goiás e os municípios de Diamantina, 
Oeiras, Penedo, Porto Alegre, São Francisco do Sul e São Paulo, com notificações dirigidas às 
Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas, informando sobre as pendências concernentes 
aos aportes não realizados.

Tendo em vista que os municípios que não realizaram aportes ao fundo contábil foram notifica-
dos e as respectivas câmaras municipais e assembleias legislativas comunicadas, considerou-se 
a recomendação atendida.

1.4  As atividades de preservação do patrimônio histórico e artístico urbano sob proteção federal 
foram realizadas de acordo com as especificações técnicas do Projeto e concluídas dentro dos prazos 
acordados?

Como resultado das ações de controle concluídas, verificou-se, em 18,42% dos projetos ava-
liados na amostra (7 de 38), que as atividades de preservação do patrimônio histórico beneficia-
do pelo Monumenta não foram realizadas de acordo com as especificações técnicas do projeto 
e/ou não foram concluídas dentro do prazo acordado, com risco aos investimentos já realiza-
dos e de encarecimento das obras de engenharia, bem como de comprometer a efetividade da 
Ação/Programa, conforme demonstrado a seguir:
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Município Projeto 
(Investimento)

Nº Relatório / subitem / 
constatação Constatação

Manaus/AM Paço da Liberdade 201106547 / 3.1.1.4 / 004 Não conclusão ou atraso de 
cumprimento do objeto.

Belém/PA Mercado de Carne 
Francisco Bolonha

201106648 / 3.1.1.4 / 004 
e 3.1.1.3 / 003

Execução da atividade de res-
tauro em desacordo com as 
especificações técnicas do 
Projeto e não conclusão ou 
atraso de cumprimento do 

objeto.

Olinda/PE

Igreja do Carmo 201106927 / 3.1.1.3 / 003 Não conclusão ou atraso de 
cumprimento do objeto.

Praça do Carmo e 
Sítio de Seu Reis

Nota Técnica nº 2288                
/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, 

de 01.09.2011

Não conclusão ou atraso de 
cumprimento do objeto.

Pelotas/RS Mercado Público de 
Pelotas 201107710 / 3.1.1.1 / 001 Não conclusão ou atraso de 

cumprimento do objeto.

Porto Alegre/ RS Igreja Nossa 
Senhora das Dores 201108096 / 3.1.1.2 / 006 Não conclusão ou atraso de 

cumprimento do objeto.

São Paulo/SP Praça Coronel 
Fernando Prestes 201108115 / 3.1.1.2 / 002

Não execução de elementos 
do projeto que são inerentes 

à sua utilização social.

As constatações referentes à execução em desacordo com as especificações técnicas do Pro-
jeto e a não conclusão ou atraso no cumprimento do objeto, foram registradas no Relatório nº 
201109311 (itens 2.1.1.3 e 2.1.1.4, em relação ao Mercado de Carne Francisco Bolonha e ao 
Mercado Público de Pelotas, respectivamente), assim como na Nota Técnica nº 2.288/2011/
DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 01.09.2011 (constatações 002 e 008 para os demais projetos) e 
encontram-se sintetizadas no Anexo II. As últimas análises das manifestações e providências im-
plementadas pelo Iphan constaram das Notas Técnicas nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-
-PR, de 27.09.2013, e nº 790/2014/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 14.04.2014.

Quanto à execução de atividade de restauro em desacordo com as especificações técnicas do 
Projeto, verificada no Mercado de Carne Francisco Bolonha em Belém/PA, foi expedida ao 
MinC a seguinte recomendação:

Recomendação 001 (Relatório 201109311 - item 2.1.1.3):

Com base nos termos avençados em convênio, exija que a obra seja restaurada confor-
me o projeto aprovado pela UCG/Monumenta, instando a Prefeitura de Belém para que 
aplique as penalidades previstas em contrato, visando cumprir o item 9.1.1 do caderno 
de Especificações Técnicas.

Tendo em vista a apresentação do Termo de Aceitação Definitiva da Obra de reforma e restau-
ração do monumento denominado Mercado Francisco Bolonha e, ainda, que o termo declara 
que o trabalho foi realizado dentro das especificações exigidas e de acordo com o Plano de 
Trabalho, considera-se atendida a recomendação.
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Em relação à inexecução de elementos do projeto que são inerentes a sua utilização social, 
verificada na Praça Coronel Fernando Prestes em São Paulo/SP, as recomendações foram:

Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomen-
dação 2):

Que o Iphan reveja os documentos que embasaram a aprovação do Projeto referente à 
Praça Coronel Fernando Prestes, no sentido de mensurar os impactos da execução da 
obra e a preservação e conservação do patrimônio tombado e os danos causados pelas 
falhas detectadas, diligenciando os responsáveis para a adoção de medidas corretivas e, 
se for o caso, aplicar multa.

Tendo em vista que a resolução dos problemas identificados, segundo manifestação da Unida-
de, decorre de ações no âmbito Municipal, considera-se atendida a recomendação, especial-
mente por ter perpassado diversas instâncias de análise do projeto de preservação.

Recomendação 002 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomen-
dação 3):

Que o Iphan atente para a não autorização de realização de obras e serviços em pa-
trimônio tombado sem que haja avaliação técnica sobre alterações que podem vir a 
descaracterizar o patrimônio, em razão de modificações substanciais.

No caso especifico, identificaram-se problemas que poderiam ser decorrentes da avaliação do 
projeto, tendo em vista a possibilidade de prejuízo à utilização social. Todavia, conforme as in-
formações do Instituto, trata-se de problemas de limpeza e manutenção e não de preservação 
do Patrimônio. Dessa forma, considera atendida a recomendação.

Quanto a não conclusão ou atraso de cumprimento do objeto, verificada no Mercado Público 
de Pelotas em Pelotas/RS, as recomendações foram:

Recomendação 001 (Relatório 201109311 – item 2.1.1.4):

Realize avaliação técnica das condições do projeto integrado referente ao restauro e 
requalificação do Mercado Público de Pelotas, com vistas a identificar a exposição de 
risco e as medidas técnicas necessárias para preservar o investimento realizado.

Tendo em vista a apresentação do Termo de Aceitação Definitiva da Obra de Restauração das 
fachadas externas do Mercado Público Central de Pelotas e que este declara estar dentro das 
especificações exigidas, considera-se atendida a recomendação.
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Recomendação 002 (Relatório 201109311 – item 2.1.1.4):

Identifique e quantifique eventual necessidade de aporte de novos recursos, adotando 
medidas emergências que visem a resguardar o patrimônio, se for o caso.

Quando da fiscalização, constatou-se que a obra de restauro e requalificação do Mercado Públi-
co, em Pelotas, encontrava-se parada. A empresa contratada para a execução da referida obra 
retirou-se do local, paralisando as atividades desde o dia 20 de janeiro de 2011, informando o 
coordenador da UEP, por meio de carta, que a razão para tal era a falta de pagamento das últimas 
parcelas da obra. O aceite da restauração do Mercado, apresentado em 01.03.2013, verificou-se 
após a conclusão do programa Monumenta. Todavia, como houve o referido aceite dentro das es-
pecificações exigidas, conforme reconhece a prefeitura, considera-se atendida a recomendação.

Por último, acerca da não conclusão ou atraso no cumprimento do objeto, verificadas na Igreja 
do Carmo e Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis em Olinda/PE, Paço da Liberdade em Manaus/
AM, Igreja Nossa Senhora das Dores em Porto Alegre/RS e Mercado de Carne Francisco Bolo-
nha em Belém/PA, as recomendações foram:

Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 14):

Que a UCG atente para a necessária alteração do Perfil do Projeto quando da exclusão 
de itens inicialmente previstos para serem custeados com recursos do Programa Monu-
menta e posteriormente executados com recursos de outras fontes.

Por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, o Iphan encaminhou o Memo-
rando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, o qual informa que os convênios de Ma-
naus, Salvador e São Francisco do Sul já tinham se encerrado em dezembro de 2013 e, tendo 
em vista a conclusão do Programa, as alterações foram efetuadas no âmbito de suas execuções.

Considerando que a Unidade havia se comprometido a realizar aferição dos custos, objetos 
e objetivos quando do encerramento do convênio, atividade esta que se assemelha à análise 
realizada quando da revisão de perfil, não foi apresentada opinião conclusiva a esse respeito. 
Assim sendo, mantém-se a recomendação para fins de monitoramento. Em sua última manifes-
tação, por meio do Ofício nº 572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o Iphan solicitou prazo 
até 31.12.2014 para apresentar novos esclarecimentos.

Recomendação 002 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 15): 

Que a UCG comprove a alteração do Perfil do Projeto inicialmente aprovado para as 
obras de restauração da Igreja do Carmo e da Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis, em 
Olinda, e de restauração do Paço da Liberdade, em Manaus.
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Por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, o Iphan encaminhou o Me-
morando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, o qual informa que os convênios em 
questão já se encontram encerrados e, no que se refere às alterações ocorridas nos perfis 
dos projetos, as mesmas foram necessárias para se adequarem à realidade de execução das 
mencionadas obras. Ademais, encaminhou cópias dos Planos de Trabalhos que demonstram as 
alterações efetuadas. 

Tendo em vista que foram demonstradas as alterações, considera-se atendida a recomendação.

Recomendação 003 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 16):

Que a UCG comprove a forma de contratação adotada para a execução dos itens rema-
nescentes das obras de restauração da Igreja do Carmo e da Praça do Carmo e Sítio de 
Seu Reis, em Olinda, e de restauração do Paço da Liberdade, em Manaus.

O IPHAN informa que os itens remanescentes da obra da Igreja do Carmo foram contratados 
pela Superintendência do Iphan/PE, que a Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis foram contrata-
dos pela Prefeitura Municipal de Olinda/PE e que a obra do Paço da Liberdade foi contratada 
pela Prefeitura Municipal de Manaus, sendo que todas já se encontram concluídas. Tendo em 
vista a sua conclusão, considera-se atendida a recomendação.

1.5  Todos os investimentos integrados previstos no Programa foram concluídos?

No ano 2000, foram assinados os primeiros convênios com os municípios de Recife, Ouro Pre-
to, Olinda e Rio de Janeiro, passando, posteriormente, para 26 municípios, conforme relação 
abaixo:

UF Municípios UF Municípios

AL Penedo PA Belém

AM Manaus
PE

Olinda

BA

Cachoeira Recife

Lençóis PI Oeiras

Salvador RJ Rio de Janeiro

CE Icó
RS

Pelotas

GO Goiás Porto Alegre

MA Alcântara SC São Francisco do Sul

MS Corumbá SE Laranjeiras

MG

Congonhas
SP

São Cristóvão

Diamantina São Paulo

Mariana

TO NatividadeOuro Preto
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A execução do Programa Monumenta foi, inicialmente, prevista para se efetivar em cinco anos 
(de 1999 a 2004). Entretanto, durante a execução, dificuldades originaram sucessivas prorro-
gações da vigência. Em outubro de 2008, o Monumenta apresentou à Secretaria de Assuntos 
Internacionais (Seain), órgão integrante da estrutura do Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão (MPOG) nova carta-consulta propondo a continuidade do programa, partindo de 
uma revisão com vistas a superar as limitações identificadas na implementação. Assim, o con-
trato de empréstimo, com previsão inicial para execução em cinco anos, contados a partir de 
04.12.99, foi prorrogado sucessivamente até 04.10.2010.

Vale mencionar que, no que toca à execução do Programa, verifica-se que até a data de 
04/10/2010, foram desembolsados recursos do empréstimo junto ao BID da ordem de US$ 
56.691.708,91, equivalentes a 90,70% do valor previsto para financiamento do Banco, e apli-
cados US$ 74.820.722,21, custeados com recursos da contrapartida nacional, equivalentes a 
119,71% do montante previsto para tal.

Conforme consta da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, encaminhada ao 
Coordenador Nacional do Programa Monumenta, em 16/09/2011, restou evidenciado, quando 
da avaliação contábil do Programa realizada sobre o exercício de 2010, que 37,54% dos inves-
timentos não haviam sido concluídos, sendo que 18,61% sequer haviam sido iniciados.

Assim, em dez anos de vigência do Monumenta, foram concluídos 62,46% dos investimentos 
integrados programados, conforme demonstrado a seguir:

Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Urbano
Estágio de andamento dos investimentos integrados previstos – exercício 2010

Município Concluídas Em execução Não iniciadas Total

Ouro Preto 19 3 7 29

São Francisco do 
Sul

24 2 3 29

Rio de Janeiro 12 3 7 22

Porto Alegre 14 3 4 21

Cachoeira 16 4 - 20

São Cristóvão 10 - 10 20

Mariana 1 5 8 14

Olinda 8 4 1 13

Salvador 7 6 - 13

Congonhas 2 10 - 12

Pelotas 8 4 - 12

Lençóis 9 1 1 11

Natividade 11 - - 11

Penedo 5 4 2 11

Diamantina 8 1 1 10

São Paulo 8 - 2 10

Laranjeiras 3 1 4 8
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Corumbá 5 1 1 7

Icó 7 - - 7

Serro 4 1 2 7

Goiás 4 1 1 6

Oeiras 3 1 2 6

Recife 5 - 1 6

Manaus - 3 2 5

Belém 2 2 - 4

Alcântara 3 - - 3

Total 198 60 59 317

% 62,46 18,93 18,61 100,00

Ou seja, de acordo com as informações supracitadas, teriam sido dados como concluídos todos 
os investimentos integrados programados para as cidades de Alcântara/MA, Icó/CE e Nativi-
dade/TO. Por outro lado, nenhum investimento ainda havia sido concluído em Manaus/AM e, 
apresentaram-se com baixo percentual de conclusão dos investimentos os municípios de Ma-
riana/MG (7,14%), Congonhas/MG (16,67%), Laranjeiras/SE (37,5%) e Penedo/AL (45,45%). 
O maior quantitativo de investimentos programados, mas não iniciados no período da vigência 
do Monumenta, foi verificado no município de São Cristóvão/SE (dez investimentos).

2.  As contratações foram executadas observando a aderência aos normativos e re-
gramentos de licitação aplicáveis?

Dos 38 investimentos integrados avaliados sob os aspectos anteriormente citados, em doze 
foram constatados problemas relativos à aderência aos normativos e regramentos de licitação 
aplicáveis, o que corresponde a 31,58% da amostra. Quanto à tipologia das falhas, verificou-se 
a existência das seguintes impropriedades: 

1. Ausência de pesquisa de preços em processos licitatórios; 

2. Exigência de garantia de proposta em valor superior ao legalmente permitido; 

3. Utilização de cláusula editalícia restritiva à competitividade; 

4. Exigência cumulativa de capital ou patrimônio líquido com garantia da proposta em detri-
mento do que dispõe a Lei nº 8.666/93; 

5. Percentuais referentes aos Benefícios de Despesas Indiretas – BDI, em desacordo com 
os parâmetros de obras públicas; 

6. Condições para a participação de consórcios divergentes daquelas estabelecidas pela Lei 
nº 8.666/1993; e, 

7. Não manifestação técnica do Iphan sobre o mérito dos quantitativos e preços dos servi-
ços pagos com recursos públicos federais.

Além disso, no que diz respeito a impropriedades relacionadas aos preços contratados e pagos, 
verificou-se que dos 38 investimentos integrados, em cinco foram constatados problemas relati-
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vos a: superfaturamento, adjudicação de valores superiores àqueles apresentados no orçamento 
básico e elevação do valor global das contratações, o que corresponde a 13,16% da amostra. 

Sendo assim, verifica-se que as constatações evidenciadas podem comprometer os objetos 
relativos à preservação das áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano sob 
proteção federal.

2.1  Houve aderência nas contratações realizadas aos normativos e regramentos de licitação aplicáveis?

No que diz respeito aos procedimentos licitatórios, buscou-se avaliar a aderência aos norma-
tivos e regramentos que regem as normas de licitações e contratos aplicáveis ao caso, notada-
mente testando hipóteses de restrição à competitividade, de detalhamento de projeto básico 
e execução financeira dentro dos limites orçados ou planejados e de acordo com as especifica-
ções mínimas do projeto.

Dos 38 investimentos integrados avaliados sob os aspectos anteriormente citados, em doze 
investimentos constataram-se problemas relativos à falta de aderência aos normativos e re-
gramentos de licitação aplicáveis, o que corresponde a 31,58% da amostra. Com relação à 
localização geográfica, os problemas foram identificados nos investimentos integrados dos mu-
nicípios de Corumbá/MS, Olinda/PE, Porto Alegre/RS, Recife/PE e São Francisco do Sul/SC.

Quanto à tipologia das falhas, verificou-se a existência das seguintes impropriedades:

Constatações Nº Relatório/subitem/
constatação Município Projeto

Ausência de pesquisa 
de preços em proces-

sos licitatórios.

201106926/3.1.1.2/002 Olinda/PE Estacionamento do 
Fortim – Reurbanização

201106928/4.1.1.2/013 Olinda/PE Igreja do Carmo - 
Restauração

Nota Técnica nº 
2.288/061/003 Olinda/PE

Praça do Carmo e Sítio 
de Seu Reis – 
Restauração

201106932/4.1.1.1/006 Olinda/PE Largo do Varadouro – 
Requalificação

201107699 / 4.1.1.1 / 
004 Recife/PE Igreja Madre de Deus – 

Restauração

Exigência de garantia 
de proposta em valor 

superior ao legalmente 
permitido.

201108102 / 3.1.1.1 / 
001

São Francisco do Sul/
SC

Museu Nacional do 
Mar - Restauração da 

estrutura física - cober-
tura, fachadas, esqua-

drias, pintura.

São Francisco do Sul/
SC

Mercado Público 
Municipal – 

Requalificação

São Francisco do Sul/
SC

Orla Marítima do 
Museu do Mar ao 
Museu Histórico - 

Adequação e revitaliza-
ção
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Utilização de cláusula 
editalícia restritiva à 

competitividade.

Nota Técnica 
nº2.288/094/005 Olinda/PE

Praça do Carmo e Sítio 
de Seu Reis – 
Restauração

Nota Técnica nº 
2.288/118/005 Olinda/PE Largo do Varadouro – 

Requalificação

201108098 / 3.1.1.2 / 
003 Porto Alegre/RS

Igreja Nossa Senhora 
das Dores - 

Restauração do Edifício

Nota Técnica nº 
2.288/107/005 Recife/PE

Rua da Moeda, 
Avenida Alfredo 

Lisboa, Rua Madre de 
Deus, Trecho da 

Vigário Tenório, Aluísio 
Magalhães e Aluísio 

Periquito – 
Recuperação

201108102/3.1.1.1/001 São Francisco do Sul/
SC

Museu Nacional do 
Mar - Restauração de 

estrutura física

Exigência cumulativa 
de capital ou patrimô-
nio líquido como ga-

rantia da proposta em 
detrimento do que dis-
põe a Lei nº 8.666/93.

Nota Técnica 
nº2.288/140/006 Recife/PE Igreja Madre de Deus – 

Restauração

201106645 / 3.1.1.2 / 
002 Corumbá/MS

Orla do Porto - 
Urbanização e paisa-

gismo

201106926 / 3.1.1.1 / 
001 Olinda/PE Estacionamento do 

Fortim – Reurbanização

201106928 / 3.1.1.2 / 
009 Olinda/PE Igreja do Carmo - 

Restauração

Nota Técnica 
nº2.288/140/006 Olinda/PE

Praça do Carmo e Sítio 
de Seu Reis – 
Restauração

201106932 / 3.1.1.2 / 
002 Olinda/PE Largo do Varadouro – 

Requalificação

201108098 / 3.1.1.1 / 
001 Porto Alegre/RS

Igreja Nossa Senhora 
das Dores - 
Restauração

Percentuais referentes 
aos Benefícios de 

Despesas Indiretas - 
BDI, em desacordo 

com os parâmetros de 
obras públicas.

201106928/3.1.1.4/011 Olinda/PE Igreja do Carmo - 
Restauração

201106932/3.1.1.5/005 Olinda/PE Largo do Varadouro – 
Requalificação

201108098 / 3.1.2.1 / 
002 Porto Alegre/RS

Igreja Nossa Senhora 
das Dores - 

Restauração do Edifício

Condições para a parti-
cipação de consórcios 
divergentes daquelas 
estabelecidas pela Lei 

nº 8.666/1993.

201106928 / 3.1.1.3 / 
010 Olinda/PE Igreja do Carmo - 

Restauração

201106932 / 3.1.1.3 / 
003 Olinda/PE Largo do Varadouro – 

Requalificação

Não manifestação téc-
nica do IPHAN sobre o 
mérito dos quantitati-
vos e preços dos servi-
ços pagos com recur-
sos públicos federais.

201108099/3.1.1.1/002 São Francisco do Sul/
SC

Deck da Orla Marítima 
- Adequação e 
Revitalização

201107698 / 3.1.1.2 / 
002 Recife/PE Igreja Madre de Deus - 

Recuperação
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Tais constatações foram consignadas na Nota Técnica nº 2.288/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
01.09.2011, e encontram-se sintetizadas no Anexo II deste documento. A análise mais recen-
te das manifestações e providências implementadas pelo Iphan constou da Nota Técnica nº 
790/2014/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 14.04.2014.

Quanto à ausência de pesquisa de preços em processos licitatórios, verificadas, em Olinda/PE, 
no Estacionamento do Fortim, Igreja do Carmo e Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis e Largo 
do Varadouro, bem como na Igreja Madre de Deus em Recife/PE, foi expedida ao MinC a se-
guinte recomendação:

Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomen-
dação 4):

Que a UCG adote providências para anexar aos autos a documentação comprobatória 
das pesquisas de preços efetuadas para a formação dos valores orçados, bem como 
emita opinião sobre adequação de tais preços, informando se refletem ou não os preços 
de mercado, incluindo tal posicionamento na avaliação final do Programa.

Reurbanização do Estacionamento do Fortim: Não foi comprovada a fonte das estima-
tivas de preços para a formação dos valores orçados. Assim, mantém-se o entendimento de 
que não houve a devida fundamentação do orçamento da obra proposta pelo Município de 
Olinda. Com relação à adequação aos preços de mercado, foi apresentado relatório produzi-
do pela empresa de arquitetura que conclui que os valores dos serviços são compatíveis com 
os valores do mercado regional, no entanto, informa que não foram informadas as referên-
cias de base de comparação que levou a exarar tal conclusão. Ainda sobre a regularidade dos 
preços, tomando-se como exemplo a utilização de cimento Portland, tem-se que as planilhas 
de composição de preços unitários de serviços consideram o preço unitário do referido bem 
em R$ 0,32. Tomando essa informação, a planilha de código 4.21.4, assinala a quantidade de 
0,71kg de cimento Portland ao preço de R$ 0,32, o que indicaria que um saco de cimento 
custaria, à época, R$ 22,54. No entanto, em consulta aos dados estatísticos da Câmara Bra-
sileira da Construção Civil, o preço médio do referido cimento no Brasil seria de R$ 14,40 
e, em Pernambuco, a média foi de R$ 13,50, considerando o mês de julho de 2007, data da 
assinatura do parecer da empresa de arquitetura.

Restauração da Igreja do Carmo: Não foi comprovada a fonte das estimativas de pre-
ços para a formação dos valores orçados. Assim, mantém-se o entendimento de que não 
houve a devida fundamentação do orçamento da obra proposta pelo Município de Olinda. 
Com relação à adequação aos preços de mercado, não foi acostada documentação, con-
trariamente ao que afirma a Unidade. Tomando-se como exemplo o custo do cimento 
Portland das diversas planilhas de composição de preços unitários, elaboradas em maio de 
2005, o preço do saco (50 kg) do referido material seria de R$ 20,00/kg ou de R$ 0,40/kg. 
Todavia, os dados estatísticos produzidos pela Câmara Brasileira da Construção Civil apon-
ta que o preço médio desse material seria, para o mesmo período, de R$ 0,30 no Brasil e 
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R$ 0,34 em Pernambuco, ou, ainda de acordo com a Câmara, R$ 15,29 para o Brasil e R$ 
15,00 para Pernambuco.

Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis: De fato, para este investimento foi apresentada a 
planilha da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, que segundo a convenente, 
teria orientado a elaboração da estimativa da contratação. Na documentação encaminhada pela 
Unidade, consta pronunciamento de Engenheiro Civil (CREA 698/D-DF), de 12.11.2003, que 
recomenda ajustes no preço da contratação. Todavia, não há comprovação de que os mesmos 
tenham sido efetuados. 

Requalificação do Largo do Varadouro: De fato, para este investimento foi apresentada a 
planilha da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, que segundo a convenen-
te, teria orientado a elaboração da estimativa da contratação. Todavia, o parecer acostado 
não explica o motivo de o preço da contratação ter superado a estimativa da UEP-Olinda.  
Considerando-se que a UEP-Olinda tenha, efetivamente, utilizado a planilha da Empresa de 
Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, não resta esclarecido o resultado de sua estimativa, 
uma vez que o parecer aponta, no item 4, que o valor apontado pela UEP teria sido até menor 
que o da própria EMLURB.

Restauração da Igreja Madre de Deus: A planilha apresentada faz referência à data de 
dezembro de 2004 e a Tomada de Preços objeto da análise é de 2002. E, ainda, no segundo re-
latório de análise da planilha orçamentária, quanto aos dados da obra, afirma que o orçamento 
seria de 17.08.2001. 

Em relação às análises supracitadas, inicialmente o Iphan reiterou as informações anteriores, 
esclarecendo que se trata de obras encerradas e os respectivos convênios encerrados junto ao 
Tesouro Nacional. Em seguida, diante da manutenção da recomendação, por meio do Ofício nº 
126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, encaminhou o Memorando nº 4/2014-Monumenta/
Iphan, de 14.02.2014, informando que para melhor aclarar a questão, notificou a Prefeitura de 
Olinda/PE para que se manifestasse sobre o assunto, o que foi feito por intermédio do Oficio 
n° 018/2014-UEP-SEPAC/PMO, de 03.02.2014.

No entanto, apesar de ter diligenciado a citada Prefeitura, a Unidade não apresentou opinião 
conclusiva, no âmbito de sua responsabilidade como controle primário, sobre a adequação dos 
preços, inclusive se refletem ou não os preços de mercado, motivo pelo qual a recomendação 
é mantida para fins de monitoramento. Em sua última manifestação, por meio do Ofício nº 
572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o Iphan solicitou prazo até 31.12.2014 para apresen-
tar novos esclarecimentos.

Quanto à exigência de garantia de proposta em valor superior ao legalmente permitido, verifi-
cadas, em São Francisco do Sul/SC, no Museu Nacional do Mar, no Mercado Público Municipal 
e na Orla Marítima do Museu do Mar ao Museu Histórico, foram expedidas ao MinC as seguin-
tes recomendações:
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Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 5):

Que após a localização dos documentos relativos ao certame realizado para a ade-
quação e revitalização da orla marítima no trecho entre o Museu do Mar e o Museu 
Histórico, no município de São Francisco do Sul, a UCG proceda a analise quanto à 
existência de impugnações, bem como acerca de eventuais licitantes desabilitados 
em decorrência da exigência de garantia em valor superior ao limite estabelecido 
pela Lei nº 8.666/1993, e complemente a manifestação apresentada a esta Con-
troladoria.

Tendo em vista que as empresas participantes foram habilitadas, considera-se atendida a reco-
mendação, vez que houve reconhecimento da imposição de cláusula restritiva e não há possi-
bilidade temporal de interferir no processo licitatório. Todavia, é importante mencionar que, 
as restrições à competitividade podem afetar a intenção de diversas empresas participarem do 
certame, prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa. 

Recomendação 002 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 6):

Que a UCG e o Iphan abstenham-se de aprovar editais que contenham exigência de 
comprovante de depósito de garantia de proposta, que venha a contrariar o inciso III, do 
art. 31, da Lei nº 8.666/93.

A Unidade reconheceu a impropriedade apontada e se comprometeu a observar o mandamen-
to legal citado. Assim sendo, considera-se atendida a recomendação. 

Quanto à utilização de cláusula editalícia restritiva à competitividade, verificadas no Museu 
Nacional do Mar – São Francisco do Sul/SC, Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis – Olinda/PE, 
Igreja Nossa Senhora das Dores – Porto Alegre/RS, Rua da Moeda, Avenida Alfredo Lisboa, Rua 
Madre de Deus, Trecho da Vigário Tenório, Aluísio Magalhães e Aluísio Periquito – Recife/PE e 
Largo do Varadouro – Olinda/PE, foram expedidas ao MinC as seguintes recomendações:

Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 7):

Que a UCG e o Iphan abstenham-se de aprovar editais que determinem obrigações ou 
façam exigências contrárias às prescrições contidas no Inciso I, § 3º, do art. 30, da Lei 
nº 8.666/93.

A Unidade reconheceu a impropriedade apontada e se comprometeu a observar o mandamen-
to legal citado. Assim sendo, considera-se atendida a recomendação. 
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Recomendação 002 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomendação 8):

Tendo em vista que houve prejuízo à competitividade na Concorrência nº 02/2007, refe-
rente a obras na Igreja Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre, verificar se os preços 
unitários dos serviços prestados pela contratada foram compatíveis com os preços de 
mercado, adotando, se for o caso, as medidas necessárias e cabíveis para ressarcimento.

Inicialmente, a Unidade informou que o serviço contratado ocorreu em um imóvel tombado 
individualmente pelo Iphan desde 1938. A Lei n° 8.666/93, art. 13, inciso XV, estipula ser pas-
sível de dispensa de licitação a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos. 
No entanto, a administração, ao invés de valer-se dessa prerrogativa, optou, ainda assim, por 
promover o certame licitatório, deu maior transparência a contratação e promoveu, dessa 
forma, a competitividade além do que a Lei prevê, não reconhecendo, dessa forma, ter havido 
restrição à competitividade imposta pelo certame.

Após, por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, encaminhou o Memo-
rando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, informando que para melhor aclarar a 
questão, notificou a Prefeitura de Porto Alegre, para que se manifeste a respeito. 

No entanto, apesar ter diligenciado a citada Prefeitura, a Unidade não apresentou opinião 
conclusiva, no âmbito de sua responsabilidade como controle primário, sobre a adequação dos 
preços contratados, inclusive se estes refletem ou não os preços de mercado, motivo pelo qual 
a recomendação é mantida para fins de monitoramento. Em sua última manifestação, por meio 
do Ofício nº 572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o Iphan solicitou prazo até 31.12.2014 
para apresentar novos esclarecimentos.

Recomendação 003 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 9):

Tendo vista que não houve a obtenção da proposta mais vantajosa para administra-
ção quando da Concorrência nº 07/2007, referente ao investimento integrado Rua da 
Moeda, Avenida Alfredo Lisboa, Rua Madre de Deus, Trecho da Vigário Tenório, Aluísio 
Magalhães e Aluísio Periquito, em Recife, verificar se os preços unitários dos serviços 
prestados pela contratada foram compatíveis com os preços de mercado, adotando, se 
for o caso, as medidas necessárias e cabíveis para ressarcimento.

Com relação ao processo licitatório em comento, a equipe de fiscalização da CGU constatou 
que 13 empresas haviam retirado os documentos referentes ao certame, contudo, quatro em-
presas formalizaram proposta. A empresa que teria apresentado a melhor proposta foi des-
classificada com base no item 9.2 do edital. Após manifestação da UCG e da Assessoria Jurídica 
do Programa Monumenta, decidiu-se por observância do citado regramento do Edital. Assim, 
o foco central não foi eventual questionamento sobre a legalidade, mas o fato de que houve 
proposta mais vantajosa, o que levaria ao questionamento dos preços.
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Inicialmente, o Iphan informou que, no seu entender, foram cumpridos os termos do edital, 
razão pela qual foi contratada a proposta mais vantajosa dentre as classificadas no certame. 
Afirmou, ainda, que na conformidade do que dispõe a Lei nº 8.666/93, o não atendimento a um 
dos itens editalícios caracteriza-se desobediência aos termos do edital convocatório.

Posteriormente, por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, encaminhou o 
Memorando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, informando que para melhor aclarar 
a questão, notificou a Prefeitura de Recife para que se manifestasse, o que foi feito mediante o 
Oficio nº OJU nº 19, de 03.02.2014.

No entanto, apesar ter diligenciado a citada Prefeitura, a Unidade não apresentou opinião 
conclusiva, no âmbito de sua responsabilidade como controle primário, sobre adequação dos 
preços, inclusive se refletem ou não os preços de mercado motivo pelo qual a recomendação 
é mantida para fins de monitoramento. Em sua última manifestação, por meio do Ofício nº 
572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o Iphan solicitou prazo até 31.12.2014 para apresen-
tar novos esclarecimentos.

Recomendação 004 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 10):

Tendo em vista que houve prejuízo à competitividade na Concorrência nº 06/2005, 
referente a obras no Largo do Varadouro, em Olinda, verificar se os preços unitários 
dos serviços prestados pela contratada foram compatíveis com os preços de mercado, 
adotando, se forem o caso, as medidas necessárias e cabíveis para ressarcimento.

De início, o Iphan informou que o parecer do Diretor de Obras da Secretaria de Obras e Ser-
viços Públicos SOSP afirmou que os preços ofertados estavam na ordem de 5% acima do valor 
da tabela da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana da Prefeitura de Recife (Emlurb), cuja 
data base é de janeiro de 2006, o que justifica o lapso temporal.

Posteriormente, por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, encaminhou o 
Memorando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, informando que para melhor aclarar 
a questão, notificou a Prefeitura de Olinda para que se manifestasse, o que foi feito mediante 
o Oficio nº 018/2014-UEP-SEPACIPMO, datado de 03 de fevereiro de 2014, de 03.02.2014.

No entanto, apesar ter diligenciado a citada Prefeitura, a Unidade não apresentou opinião 
conclusiva, no âmbito de sua responsabilidade como controle primário, sobre adequação dos 
preços, inclusive se refletem ou não os preços de mercado motivo pelo qual a recomendação 
é mantida para fins de monitoramento. Em sua última manifestação, por meio do Ofício nº 
572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o Iphan solicitou prazo até 31.12.2014 para apresen-
tar novos esclarecimentos.

Quanto à exigência cumulativa de capital ou patrimônio líquido como garantia da proposta 
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em detrimento do que dispõe a Lei nº 8.666/93, verificadas na Igreja Madre de Deus – Recife/
PE, Orla do Porto – Corumbá/MS, Estacionamento do Fortim – Olinda/PE, Igreja do Carmo 
– Olinda/PE, Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis – Olinda/PE, Largo do Varadouro – Olinda/
PE e Igreja Nossa Senhora das Dores – Porto Alegre/RS, foi expedida ao MinC a seguinte re-
comendação:

Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 11):

Que o Iphan, em conjunto com a UCG, providencie a elaboração de editais padroniza-
dos para a realização de contratações voltadas para a recuperação, reforma, restaura-
ção e requalificação para cada uma das espécies de patrimônio preservado, atentando 
para a necessária observância à vedação a exigência, de forma cumulativa, de capital ou 
patrimônio líquido e garantia da proposta, conforme estabelecido na Lei nº 8.666/93.

Tendo em vista que a Unidade reconheceu a impropriedade e se compromete a ilidir a questão 
em casos futuros, consideramos atendida a recomendação.  

Quanto à utilização de percentuais referentes aos Benefícios de Despesas Indiretas – BDI, em 
desacordo com os parâmetros de obras públicas, verificadas na Igreja do Carmo – Olinda/PE, 
Largo do Varadouro – Olinda/PE e Igreja Nossa Senhora das Dores – Porto Alegre/RS, foram 
expedidas ao MinC as seguintes recomendações:

Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 12):

Que a UCG adote as providências para o ressarcimento dos valores repassados à Pre-
feitura de Porto Alegre para cobertura dos valores previstos a título de ressarcimento 
de Contribuição Provisória de Movimentação Financeira – CPMF, conforme Contrato nº 
38.703/2008.

O valor de R$ 8.148,11, relativo à extinta CPMF, foi devidamente glosado e descontado confor-
me documentação probatória encaminhada pelo Iphan, razão pela qual se considera atendida 
a recomendação.

Recomendação 002 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 13):

Que a UCG instaure grupo de trabalho voltado para a revisão de todos os contratos, 
decorrentes de ajustes firmados para transferência de recursos a estados ou municípios, 
vigentes na data da extinção da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, 
adote as providências cabíveis para o ressarcimento dos valores indevidamente transfe-
ridos, informando a esta CGU os valores apurados e os resultados obtidos.
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O Iphan informou que a Coordenação Nacional do Programa promoveu a revisão de todos os 
contratos decorrentes de ajustes firmados para transferência de recursos a estados e/ou muni-
cípios, vigentes na data da extinção da CPMF, com o objetivo de ressarcir valores indevidamen-
te transferidos. No levantamento efetuado, apenas no município de Porto Alegre e no Estado 
de Tocantins foi detectada a incidência de cobrança do imposto. Quanto aos outros contratos 
não houve registro de pagamentos com a incidência de CPMF.

Relativamente a Porto Alegre, conforme mencionado anteriormente foi feita a devolução da 
importância equivalente, tendo o mesmo ocorrido com o Estado do Tocantins. Diante desses 
fatos, considera-se atendida a recomendação.

Quanto às condições para participação de consórcios, divergentes daquelas estabelecidas pela 
Lei nº 8.666/93, não foram expedidas recomendações específicas em razão das possíveis pro-
vidências estarem circunscritas ao âmbito da atuação do executor do recurso federal e seu 
monitoramento não representar, diretamente, aprimoramento ao Programa Monumenta.

Em relação à ausência de manifestação técnica do Iphan sobre o mérito dos quantitativos e 
preços dos serviços pagos com recursos públicos federais, verificadas no Deck da Orla Marí-
tima – São Francisco do Sul/SC e Igreja Madre de Deus – Olinda/PE, foi expedida a seguinte 
recomendação:

Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 20):

Que o Iphan, na execução direta ou indireta de obras e serviços custeados com recursos 
orçamentários federais ou derivados de outras fontes sob os quais tenha responsabili-
dade, avalie se os preços propostos e pagos estão de acordo com os preços de mercado.

O Iphan informou que 23 convênios já foram encerrados, exceção ao de Icó/CE, que está em 
Tomada de Contas Especial, e de Alcântara que foi extinto. Os demais já foram analisados e 
aprovados, tendo sido baixados no Siafi. Esclarece-se, na oportunidade, que as análises obe-
deceram aos ditames da legislação vigente, e em especial, às recomendações emanadas desta 
CGU. Diante dos fatos, considera-se atendida a recomendação.

2.2 Houve impropriedade relacionada aos preços contratados e pagos?

No que diz respeito a impropriedades relacionadas aos preços contratados e pagos, verificou-
-se que dos 38 investimentos integrados avaliados, em cinco investimentos constataram-se 
problemas relativos a superfaturamento, à adjudicação de valores superiores àqueles apresen-
tados no orçamento básico e à elevação do valor global das contratações, o que corresponde 
a 13,16% da amostra. Com relação à localização geográfica, os problemas foram identificados 
nos investimentos integrados dos municípios de Olinda/PE, São Francisco do Sul/SC e Corum-
bá/MS, conforme segue:
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Constatações
Nº Relatório / su-
bitem / constata-

ção 
Município Projeto

Incidência de superfatura-
mento

Nota Técnica nº 
2288, de 2011/

constatação 009

Olinda/PE Igreja do Carmo - 
Restauração

Olinda/PE
Praça do Carmo e Sítio 

de Seu Reis - 
Restauração

Olinda/PE Largo do Varadouro - 
Requalificação

São Francisco do Sul/
SC

Museu Nacional do 
Mar – Restauração 

Adjudicação do objeto em 
valores superiores àqueles 

apresentados no orçamento 
básico.

Nota Técnica nº 
2288, de 2011/

Constatação 010

Olinda/PE Igreja do Carmo - 
Restauração

Olinda/PE
Praça do Carmo e Sítio 

de Seu Reis - 
Restauração

Olinda/PE Largo do Varadouro - 
Requalificação

Superdimensionamento das 
quantidades contratadas em 
relação ao Projeto Básico, ge-
rando elevação do valor glo-

bal da contratação.

201106641 / 
3.1.1.1 / 002 Corumbá/MS Praça Generoso Ponce 

- Revitalização

Tais constatações foram consignadas na Nota Técnica nº 2.288/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, e 
estão sintetizadas no Anexo II. A última análise das manifestações e providências implemen-
tadas pelo IPHAN constou da Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013.

Quanto à incidência de superfaturamento, verificada na Igreja do Carmo – Olinda/PE, Praça do 
Carmo e Sítio de Seu Reis – Olinda/PE, Largo do Varadouro – Olinda/PE e Museu Nacional do 
Mar – São Francisco do Sul/SC, foi expedida a seguinte recomendação:

Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 17):

Efetuar levantamento indicando se os gastos assinalados nos projetos tratados neste 
ponto, referente às obras na Igreja do Carmo, Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis, Largo 
do Varadouro e Museu Nacional do Mar foram custeados com recursos provenientes 
do financiamento externo ou próprios do Iphan, complementando as informações com 
respectiva documentação comprobatória, e adotando, se forem o caso as medidas de 
ressarcimento ao Erário em razão das situações de pagamentos acima dos valores de 
mercado.

Igreja do Carmo: Por meio da análise comparativa entre os valores constantes do orçamento 
estimativo da licitação e os valores registrados como pagos no Boletim de Medição nº 6, para 
os elementos de maior materialidade da obra de restauração da Igreja do Carmo (40% do valor 
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global), a equipe de fiscalização da CGU identificou um superfaturamento no montante de R$ 
7.288,91, em decorrência da diferença entre o valor orçado e o valor pago, para o item 4.8.6. 

A Unidade alega que o pagamento da 6ª medição não contou com recursos do Programa Mo-
numenta, tendo em vista a posição contrária da UCG ao pagamento do reequilíbrio financeiro 
ao contrato. Todavia, considerando o Ofício nº 038/2010, da Prefeitura de Olinda, há a intenção 
de que a Igreja passe para o âmbito do PAC Cidades Históricas, logo a Prefeitura propõe sua 
inserção na ação de Recuperação de Imóveis Privados. Nesse sentido, cabe ainda aprofundar os 
esclarecimentos a respeito da origem dos recursos que custearam a sexta medição. 

Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis e Largo do Varadouro: A constatação da equipe de 
fiscalização se refere ao pagamento da 20ª medição quanto à Praça e a 10ª Medição quanto ao 
Largo. Na documentação XIII não foram constados os termos aditivos. Todavia, é mister decla-
rar que a UCG se mostrou contra a efetivação do pagamento relativo à Praça do Carmo, como 
já registrado na Nota nº 2.288/2011. No entanto, apesar da planilha de acompanhamento da 
execução financeira, e ante a informação contida no Ofício nº 038/2010, entende-se que o caso 
requer esclarecimentos sobre qual fonte de recursos custeou a referida medição. 

Museu Nacional do Mar: Não foram apresentadas informações capazes de afastar as falhas 
identificadas nos preços utilizados para a elaboração do orçamento-base. 

Por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, a Unidade encaminhou o Me-
morando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, informando que notificou a Prefeituras 
de Olinda/PE e São Francisco do Sul/SC para que se manifestassem, tendo a Prefeitura de Olin-
da atendido por intermédio do Oficio n° 018/2014-UEP-SEPACIPMO, de 03.02.2014. Quanto 
à Prefeitura de São Francisco do Sul, estava aguardando as informações requeridas. Assim, 
considerou-se atendida a recomendação para as obras da Igreja do Carmo, da Praça do Carmo, 
do Sítio de Seu Reis e do Largo do Varadouro.

Tendo em vista que não foi apresentada opinião conclusiva da Unidade, no âmbito de sua 
competência primária, sobre a indicação dos gastos assinalados ao projeto do Museu Nacional 
do Mar, no sentido de verificar se os mesmos foram custeados com recursos provenientes 
do financiamento externo ou próprios do Iphan, uma vez que ainda aguarda as informações, 
considera-se não atendida a recomendação. Em sua última manifestação, por meio do Ofício 
nº 572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o Iphan solicitou prazo até 31.12.2014 para apre-
sentar novos esclarecimentos.

Quanto à adjudicação do objeto em valores superiores àqueles apresentados no orçamento bá-
sico, verificadas na Igreja do Carmo – Olinda/PE, Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis – Olinda/
PE e Largo do Varadouro – Olinda/PE foi expedida a seguinte recomendação:

Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 18):
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Que a UCG adote as providências para a regular comprovação de que os preços contratados 
em razão da Tomada de Preços nº 007/2005, da Tomada de Preços nº 001/2003 e da Tomada 
de Preços nº 006/2005 eram compatíveis com aqueles praticados pelo mercado, destacando a 
necessidade de atuação dos agentes competentes para o cumprimento do art. 43, inciso IV da 
Lei nº 8.666/93. 

Restauração da Igreja do Carmo: Não foi comprovada a fonte das estimativas de preços 
para a formação dos valores orçados. Assim, mantém-se o entendimento de que não houve a 
devida fundamentação do orçamento da obra proposta pelo Município de Olinda. Com relação 
à adequação aos preços de mercado, não foi acostada documentação, contrariamente ao que 
afirma a Unidade. 

Tomando-se como exemplo o custo do cimento Portland das diversas planilhas de composição 
de preços unitários, elaboradas em maio de 2005, o preço do saco (50 quilos) do referido ma-
terial seria de R$ 20,00 ou de R$ 0,40 o quilo. Todavia, os dados estatísticos produzidos pela 
Câmara Brasileira da Construção Civil aponta que o preço médio desse material seria, para o 
mesmo período, de R$0,30 no Brasil e R$0,34 em Pernambuco, ou, ainda de acordo com a 
Câmara, R$ 15,29 para o Brasil e R$ 15,00 para Pernambuco.

Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis: De fato, para este investimento foi apresentada a planilha 
da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, que segundo a convenente, teria orienta-
do a elaboração da estimativa da contratação. Na documentação encaminhada pela Unidade, consta 
pronunciamento de engenheiro civil (CREA 698/D-DF), de 12.11.2003, que recomenda ajustes no 
preço da contratação. Todavia, não há comprovação de que os mesmos tenham sido efetuados.

Requalificação do Largo do Varadouro: De fato, para este investimento foi apresentada a 
planilha da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, que segundo a convenente, 
teria orientado a elaboração da estimativa da contratação. Todavia, o parecer acostado não 
explica o motivo de o preço da contratação ter superado a estimativa da UEP-Olinda. E se a 
UEP-Olinda se utilizou de planilha da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, 
qual o motivo do resultado de sua estimativa, vez que o parecer aponta, no item 4, que o valor 
apontado pela UEP teria sido até menor que o da própria EMLURB.

Por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, a Unidade encaminhou o Me-
morando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, informando que notificou a Prefeitura 
de Olinda para que esta se manifestasse, o que foi feito mediante o Ofício nº 018/2014-UEP-
-SEPAC/PMO, de 03.02.2014.

Entretanto, tendo em vista que não foi apresentada opinião conclusiva da Unidade, no âmbito 
de sua competência primária, sobre a compatibilidade dos preços orçados com os de mercado, 
considera-se não atendida a recomendação. Em sua última manifestação, por meio do Ofício 
nº 572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o Iphan solicitou prazo até 31.12.2014 para apre-
sentar novos esclarecimentos.



47

Quanto ao superdimensionamento das quantidades contratadas em relação ao Projeto Básico, 
gerando elevação do valor global da contratação, verificada na Praça Generoso Ponce em Co-
rumbá/MS, foi expedida a seguinte recomendação:

Recomendação 001 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – recomenda-
ção 19):

Providenciar as medidas adequadas para a apuração dos fatos, identificação das res-
ponsabilidades, aplicação das penalidades eventualmente cabíveis e a recomposição aos 
cofres públicos, se aplicável, tendo em vista a celebração das transferências voluntárias 
em desconformidade com a legislação vigente à época da celebração do Convênio nº 
634748.

Por meio do Ofício nº 126/2014/PRESI/IPHAN, de 11.02.2014, a Unidade encaminhou o Me-
morando nº 4/2014-Monumenta/Iphan, de 14.02.2014, informando que notificou a Prefeitura 
de Corumbá/MS para que esta se manifestasse, o que foi feito mediante o Ofício nº 001/2014/
FUPHAN, de 06.01.2014, da Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico.

Entretanto, tendo em vista que não foi apresentada opinião conclusiva da Unidade, no âmbito 
do controle primária das ações sob sua execução, considera-se não atendida a recomendação. 
Em sua última manifestação, por meio do Ofício nº 572/2014/PRESI/IPHAN, de 04.06.2014, o 
Iphan solicitou prazo até 31.12.2014 para apresentar novos esclarecimentos.

5. Conclusão

 Considerando a utilização de amostragem não probabilística, conforme definido no 
escopo desse Relatório, as conclusões a seguir tiveram como suporte os resultados obtidos 
na amostra fiscalizada que, apesar de não permitirem a extrapolação para todo o Programa, 
se referem a obras de engenharia que alcançaram maior impacto sociocultural, somando 
R$48.720.470,19, ou seja, 32,6% do total dos investimentos integrados.

1. Foi alcançado o objetivo proposto de preservação das áreas prioritárias do patri-
mônio histórico e artístico urbano sob proteção federal, com condições de sustenta-
bilidade?

Da amostra definida para avaliação, 23,68% dos investimentos integrados (9 de 38) não se 
encontravam plenamente preservados, apresentando sinais de deterioração ou de ausência 
de manutenção. Dos problemas constatados, destacam-se as deteriorações ou danificações 
estruturais, tais como infiltrações, perda de reboco, destruição de equipamentos e obras de 
infraestrutura de engenharia e danos à restauração.
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Foram expedidas recomendações aos gestores, tais como: realizar atualização das normas de 
preservação do patrimônio histórico e artístico nacional; evitar contratação de empréstimos 
sem o estabelecimento de garantias de cumprimento das obrigações assumidas; intensificar as 
fiscalizações periódicas ao patrimônio histórico tombado; e avaliar a possibilidade de aplicação 
de multas, por depreciação do patrimônio histórico urbano não conservado ou que não esteja 
sendo utilizado de forma sustentável.

Também se verificou que, em 5,26% dos projetos avaliados na amostra (2 de 38), não houve 
utilização sustentável do objeto, inexistindo a possibilidade de utilização imediata do imóvel 
depois de finalizadas as obras de engenharia realizadas com recursos do Monumenta.

Dessa forma, foram expedidas, dentre outras, recomendações aos gestores visando: orientar 
os convenentes para o cumprimento das cláusulas de sustentabilidade; avaliar a possibilidade 
de aplicação de multa, em caso de não apresentação de um plano consistente, com metas e 
prazos, de utilização social dos respectivos projetos; e exigir do município beneficiário que 
apresente definição sobre a utilização a ser dada aos projetos.

Constatou-se, ainda, em alguns casos, que não houve manutenção do fundo contábil de preserva-
ção, que visa a garantir a sustentabilidade do Projeto, tendo sido recomendada a identificação de 
todas as situações com essa impropriedade e a avaliação da possibilidade de aplicação de multa.

Além, disso, verificou-se, em 18,42% dos projetos avaliados na amostra (7 de 38), que as ati-
vidades de preservação do patrimônio histórico beneficiado pelo Monumenta não foram reali-
zadas de acordo com as especificações técnicas do projeto e/ou não foram concluídas dentro 
do prazo acordado, com risco aos investimentos já realizados e de encarecimento das obras/
serviços de engenharia, bem como de comprometimento à efetividade da Ação/Programa.

Para os casos supracitados foram feitas aos gestores, dentre outras, as seguintes recomenda-
ções: adotar medidas de certificação de que as obras sejam restauradas conforme o projeto 
aprovado; reveja os documentos que embasaram a aprovação desses projetos, quando for o 
caso, no sentido de mensurar os impactos causados pelas falhas detectadas, diligenciando os 
responsáveis para a adoção de medidas corretivas e, se for o caso, aplicação de multa; atente 
para a não autorização de realização de obras e serviços em patrimônio tombado sem que haja 
avaliação técnica sobre alterações que possam vir a descaracterizar o patrimônio; identifique e 
quantifique eventual necessidade de aporte de novos recursos, adotando medidas emergências 
que visem resguardar o patrimônio.

Por fim, conforme consta da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, enca-
minhada ao Coordenador Nacional do Programa Monumenta, em 16/09/2011, restou eviden-
ciado, quando da avaliação contábil do Programa realizada sobre o exercício de 2010, que 
37,54% dos investimentos não haviam sido concluídos, sendo que 18,61% sequer haviam sido 
iniciados. Assim, em dez anos de vigência do Monumenta, foram concluídos apenas 62,46% 
dos investimentos integrados programados.
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2. As contratações foram executadas observando a aderência aos normativos e regra-
mentos de licitação aplicáveis?

Dos 38 investimentos integrados avaliados sob os aspectos anteriormente citados, em doze 
foram constatados problemas relativos à aderência aos normativos e regramentos de licitação 
aplicáveis, o que corresponde a 31,58% da amostra. Quanto à tipologia das falhas, verificou-se 
a existência das seguintes impropriedades: 

1. Ausência de pesquisa de preços em processos licitatórios; 

2. Exigência de garantia de proposta em valor superior ao legalmente permitido; 

3. Utilização de cláusula editalícia restritiva à competitividade; 

4. Exigência cumulativa de capital ou patrimônio líquido como garantia da proposta em de-
trimento do que dispõe a Lei nº 8.666/93; 

5. Percentuais referentes aos Benefícios de Despesas Indiretas – BDI em desacordo com os 
parâmetros de obras públicas; 

6. Condições para a participação de consórcios divergentes daquelas estabelecidas pela Lei 
nº 8.666/1993; e, 

7. Não manifestação técnica do Iphan sobre o mérito dos quantitativos e preços dos servi-
ços pagos com recursos públicos federais.

Além disso, no que diz respeito a impropriedades relacionadas aos preços contratados e pagos, 
verificou-se que dos 38 investimentos integrados fiscalizados, em cinco foram constatados pro-
blemas relativos a superfaturamento, à adjudicação de valores superiores àqueles apresenta-
dos no orçamento básico e ao superdimensionamento de quantidades contratadas em relação 
ao Projeto Básico, gerando elevação do valor global das contratações, o que corresponde a 
13,16% da amostra. 

Sendo assim, verifica-se que as constatações evidenciadas comprometeram os objetos relativos 
à preservação das áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano sob proteção 
federal.

Com relação às recomendações visando ao aprimoramento da operacionalização das contra-
tações de bens e serviços, destacam-se à necessidade de avaliação dos preços em relação ao 
mercado e a não aprovação de editais que determinem obrigações ou façam exigências que 
limitem à competitividade de forma não prevista em normativos. A primeira foi considerada 
como não atendida, em decorrência da análise da manifestação da Unidade, inversamente à 
situação da segunda, cujos argumentos foram considerados satisfatórios.

Sobre as recomendações destacadas, o Iphan informou a realização de busca de integração 
com os estados e municípios por meio do Fórum Nacional de Patrimônio Cultural e alegou que 
vem trabalhando para a consecução do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. 
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Informou, também, que atenderá às recomendações da Controladoria quanto à instituição de 
garantias prévias ao repasse de recursos de empréstimos para estados e municípios visando à 
realização de atividades de preservação do patrimônio. Com respeito às atividades de fiscali-
zação, em especial para os fatos apontados pela CGU, o Iphan informou a atualização de seus 
normativos de fiscalização.

Enfim, consideraram-se como providências do gestor a orientação aos convenentes para o 
cumprimento das cláusulas de sustentabilidade, conforme previsto no Regulamento Operativo 
do Programa, a análise da regularidade de contratações, e, ainda, o compromisso da Unidade 
em não aprovar editais que contenham irregularidades.

A análise das providências às recomendações supracitadas, relativas às questões estratégi-
cas 1 e 2, conforme consta das Notas Técnicas nºs 1.043/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR e 
2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR demonstra que uma recomendação foi cancelada. Sen-
do assim, das trinta recomendações vigentes, dezesseis foram consideradas atendidas (53,33%) 
e quatorze ainda dependem de adoção de providências por parte do Iphan (46,67%).

As recomendações ainda não implementadas serão periodicamente monitoradas pela CGU, 
quanto a sua implementação ou alcance dos resultados, por meio de Plano de Providências 
Permanente da Unidade, até a certificação de sua efetiva implementação.

Por fim, com base nos resultados apresentados nesse Relatório, verifica-se que as principais 
falhas na execução do Monumenta referem-se: à deterioração e/ou ausência de manutenção 
do patrimônio histórico beneficiado com investimentos do Programa; à ausência de utilização 
sustentável do objeto avençado; à desconformidade em relação ao prazo e às especificações 
técnicas do projeto na execução das atividades de preservação do patrimônio histórico; ao não 
cumprimento dos normativos e regramentos de licitação aplicáveis; a impropriedades relacio-
nadas aos preços contratados e pagos; e a não conclusão de todos os investimentos integrados 
previstos pelo Programa, durante os dez anos de vigência do Monumenta.

Nesse sentido, cabe alertar o Iphan para que nas próximas ações executadas, cujo objetivo refi-
ra-se à manutenção e à preservação de patrimônio histórico e artístico, adote medidas visando 
evitar a repetição das falhas constatadas durante a execução do Monumenta, especialmente 
quanto à atualização das normas de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, 
à exigência de garantias quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pelos parceiros e à 
elaboração de plano periódico de fiscalização, a fim de mitigar falhas relativas à execução dos 
investimentos integrados.
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Anexo I – Municípios Fiscalizados 

MUNICÍPIOS FISCALIZADOS

AM Manaus

BA Cachoeira

BA Salvador

CE Icó

MG Diamantina

MG Mariana

MG Ouro Preto

MG Serro

MS Corumbá

PA Belém

PE Olinda

PE Recife

RJ Rio de Janeiro

RS Pelotas

RS Porto Alegre

SC São Francisco do Sul

SE São Cristóvão

SP São Paulo
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Anexo II – Resumo das Constatações e 
Recomendações

1.  Foi alcançado o objetivo proposto de preservação das áreas prioritárias do patrimônio 
histórico e artístico urbano sob proteção federal, com condições de sustentabilidade?

1.1  O patrimônio histórico que foi beneficiado com investimentos para obras de intervenção (recu-
peração, preservação, requalificação, dentre outras) encontra-se preservado, sem sinais de deterio-
ração ou de ausência de manutenção? 

a) Quanto à manutenção deficiente e ausência de conservação do patrimônio histórico (Re-
latório nº 201109311 - item 1.2.1.2).

Município: Belém/PA 
Patrimônio: Mercado de Carne Francisco Bolonha
Constatou-se que várias salas do pavimento superior, que estão com as paredes voltadas para 
face exterior do prédio, estão com infiltrações no forro e no canto inferior da pedra das janelas, 
assim como as lojas do pavimento térreo estão com infiltrações ascendentes nas paredes.

Município: Ouro Preto/MG 
Patrimônio: Capela de Nossa Senhora das Dores
Constatou-se que o interior da Capela das Dores apresentava condições satisfatórias. Entre-
tanto, na parte externa, o reboco de um dos pilares estava se desprendendo. Da mesma forma, 
a praça ao lado da capela apresentava postes, bancos e fonte em situações precárias, sendo 
que a grama na calçada necessitava de aparo. O prior (responsável pela manutenção) da capela 
informou que houve vandalismo logo após a inauguração, com quebra de bancos e da fonte.

Questionado a respeito dos fatos citados, o coordenador da UEP informou, por meio do Do-
cumento s/nº, que: “conforme consta no Convênio 39/2000, firmado entre a Prefeitura de Ouro 
Preto e o Ministério da Cultura, a manutenção dos prédios restaurados no Programa Monumenta 
é de responsabilidade dos proprietários, neste caso a Paróquia de Antônio Dias, da Arquidiocese de 
Mariana”. “Sobre os equipamentos (postes, bancos e fonte) instalados no entorno da Capela das 
Dores, informamos que estes foram alvos de vandalismo. Estão em estudos projetos de requalifica-
ção deste espaço urbano através da Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano”.

Não obstante a resposta da UEP deve-se ressaltar que, segundo informações do prior, o van-
dalismo nos postes, bancos e fonte, fazendo com que eles ficassem em situações precárias, 
ocorreu logo após a inauguração, ou seja, há mais de cinco anos, e ainda estão em estudos os 
projetos de requalificação.
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Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Largo do Varadouro
Conforme notícia publicada no sítio institucional do Programa MONUMENTA, a cidade de 
Olinda/PE recebeu o Largo do Varadouro restaurado em setembro de 2008. A seguir reprodu-
zimos os principais trechos da reportagem: 

“A cidade de Olinda (PE) recebeu no dia 17 de setembro o Largo do Varadouro restaurado. A ação 
foi realizada por meio de parceria entre o Programa MONUMENTA, do Ministério da Cultura, e a 
Prefeitura Municipal. Estiveram presentes ao evento de inauguração o coordenador nacional adjunto 
do MONUMENTA, Robson Antônio de Almeida, e a prefeita de Olinda, Luciana Santos. O valor da 
obra foi de aproximadamente R$523 mil. A revitalização do Largo do Varadouro criou um espaço 
propício à realização de eventos e atividades culturais e recreativas. O local foi redesenhado e sis-
temas de iluminação e drenagem foram implementados, bem como a pavimentação e ampliação da 
área do passeio público. Esse projeto de Requalificação tem por objetivo a caracterização do espaço 
como área de socialização de forma a valorizar o sítio histórico de Olinda. (...) Outras ações comple-
mentares foram realizadas, como o tratamento paisagístico, a ampliação da praça com instalação 
de mobiliário urbano (com características arquitetônicas do período entre o séc. XVII ao XX) e a 
reforma da área de estacionamento.”

A data de inauguração da obra foi confirmada pela Equipe de Fiscalização com base em nova 
notícia, publicada no sítio institucional do Jornal Folha de Pernambuco, em 17/09/08. Vale re-
gistrar, todavia, que a despeito da inauguração da obra ter ocorrido em 17/09/08, o seu rece-
bimento provisório ocorreu, em 31/12/09, por meio de Termo assinado pela Coordenadora da 
UEP-Olinda/MONUMENTA. No referido documento não foram apontadas quaisquer incorre-
ções a serem corrigidas pela contratante.

Com o intuito de verificar a existência de evidências da realização da obra, foram empreendi-
das as seguintes ações: a) análise dos boletins de medição e dos relatórios de fiscalização emi-
tidos pelo Iphan e b) visita “in loco” ao local da obra, realizada em 21/03/11.

No tocante à conservação da obra é importante registrar os achados da Equipe de Fiscaliza-
ção, a seguir detalhados, que demonstram a necessidade de adoção de medidas por parte da 
Prefeitura de Olinda para manutenção e recuperação dos benefícios trazidos pelo Convênio 
firmado no âmbito do Programa MONUMENTA. Afinal, conforme justificativa apresentada no 
Memorial Descritivo da obra, o Largo do Varadouro trata-se do principal acesso à cidade de 
Olinda, logo com relevante papel tanto para residentes quanto para turistas: a) Acúmulo de 
lixo na Lagoa; b) Balaustrada da Lagoa sem pintura e com ferragem exposta; c) Ponte pichada 
e com parte deteriorada; d) Guarda-corpo da ponte deteriorado e sem pintura; e) Pisos em 
pedra Itacolomy do norte quebrados; e f) Pavimentação com panelas e com sinalização hori-
zontal deficiente.
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Município: Recife/PE 
Patrimônio: Avenida Cais de Alfândega
Em vistoria in loco realizada nas obras de urbanização da Avenida Cais de Alfândega, foi cons-
tatado que alguns segmentos do passeio encontram-se danificados e/ou quebrados.

É importante destacar que consta, na Cláusula Terceira, subitem II-m, do convênio n° 
034/2000-CGPRO/SPMAP, a obrigação do convenente, Prefeitura Municipal do Recife, de im-
plementar e manter fundo contábil local de preservação para dar sustentabilidade ao projeto. 
Conforme Regulamento Operativo do MONUMENTA, esse fundo de preservação tem, entre 
seus objetivos, o de assegurar a sustentabilidade financeira do Projeto, através da garantia de 
recursos financeiros para manutenção e conservação dos investimentos realizados.

Município: Recife/PE 
Patrimônio: Igreja Madre de Deus
Em vistoria “in loco”, realizada na obra de recuperação da Igreja Madre de Deus, foi constatada 
a ausência de conservação e manutenção desta obra, tendo em vista a mesma se encontrar 
com diversas infiltrações aparentes, quinas quebradas, pinturas descascadas, paredes pichadas.

Vale ressaltar que, de acordo com disposições contidas na cláusula terceira (das obrigações), 
item II, alínea “m”, do convênio n° 034/2000-CGPRO/SPMAP, o gestor está obrigado a implan-
tar e manter o fundo contábil local com o fito de preservação e sustentabilidade das obras do 
Monumenta.

Município: Pelotas/RS 
Patrimônio: Casa nº 6
Constatou-se infiltração e umidade em uma sala do lado direito do pavimento térreo da casa 
nº 6, danos à restauração e falta de utilização e de manutenção da fonte na entrada principal. 

Instada a manifestar-se acerca do apontado, a UEP assim manifestou-se por meio do Ofício nº 
019/2011/UEP PELOTAS-RS/MONUMENTA/MINC, de 21 de abril de 2011: 

“A infiltração detectada pelos fiscais em uma sala do lado direito do pavimento térreo, refere-se a 
uma patologia ocasionada pela entrada de água em uma calha metálica danificada que foi substituí-
da durante esta obra. Assim, durante algum tempo tivemos a entrada de água no interior da parede. 
Estas manchas aparecem porque a umidade está evaporando lentamente do interior da parede até 
a face interior e como a tinta usada é a base de cal, que não forma barreira impermeável na parede, 
este processo segue acontecendo. Explicamos ainda que conforme o Contrato firmado entre o mu-
nicípio de Pelotas e a Empresa Marsou Engenharia Ltda., a Empresa deverá responder pela solidez e 
segurança das obras, conforme prazos estabelecidos no referido contrato. Com relação à restaura-
ção da fonte localizada no centro da escadaria do acesso principal, esclarecemos que este trabalho 
foi realizado satisfatoriamente, conforme fotografias a seguir, sendo que a fonte encontra-se com 
limo por não estar funcionando.”



55

A fotografia da fonte demonstra que a restauração em relação à fonte não estava satisfatória 
conforme alegado, tendo em vista que por ocasião da verificação física, existiam 2 pontos em 
que ela encontrava-se quebrada e sem pintura. Com relação à umidade, é necessário o acom-
panhamento, por parte da UCG, no intuito de garantir o cumprimento dos objetivos do Monu-
menta, a realização das medidas para sanar o problema e seus efeitos sobre as características 
do Patrimônio.

Município: São Francisco do Sul/SC 
Patrimônio: Museu do Mar
Apesar da boa condição geral das edificações, na inspeção in loco realizada junto ao Museu 
do Mar, verificamos a ocorrência de descascamento da tinta aplicada e consequente desgaste 
acentuado do reboco efetuado em algumas paredes externas, o que caracteriza a imperfeição 
do serviço prestado quando da restauração do prédio (termo de aceitação definitivo da obra 
emitido em março de 2005).

Município: Pelotas/RS 
Patrimônio: Praça Coronel Pedro Osório e Entorno
Em vistoria à obra realizada para requalificação da Praça Coronel Pedro Osório e entorno, con-
cluída em 26/11/2008, verificamos falhas na conservação da Praça, com meio-fios quebrados, 
bancos pichados e danificados, além do piso da Esplanada do Teatro 21 de abril ter várias peças 
quebradas ou faltantes.

De acordo com o Termo do Convênio nº 392/2002, em sua cláusula terceira, há determinação de 
que a Convenente será responsável por realizar a administração, operação e manutenção da estru-
tura física das obras executadas com recursos do Programa e ainda implementará um fundo contábil 
local de Preservação para dar sustentabilidade ao projeto por um prazo mínimo de 20 anos. 

Questionados sobre o fato, a UEP, por meio do ofício nº 12/2011/UEP/PELOTAS-RS/MONU-
MENTA/MINC assim se manifestou: “Em resposta aos questionamentos realizados pela Fiscaliza-
ção da Controladoria Geral da União nesta Unidade Executora, esclarecemos com relação à obra de 
Restauração e Requalificação da Praça Coronel Pedro Osório, os seguintes itens: (...) Documentos 
que comprovam medidas da UEP Pelotas no sentido de resolver as questões relatadas, realizadas 
desde o recebimento provisório da referida obra, em anexo.”

Em anexo foi apresentada cópia do ofício nº 77/2010/UEP PELOTAS-RS/MONUMENTA/
MINC datado de 10 de setembro de 2010 e encaminhado à empresa responsável pela obra 
solicitando a substituição dos ladrilhos danificados. Demais documentações apresentadas pela 
Unidade não elidem a falha identificada.

Assim, apesar desta Controladoria ter verificado a existência do fundo municipal com a fi-
nalidade de manutenção do Patrimônio Público e da manifestação da UEP indicando que os 
problemas apontados serão consertados, até que haja a solução dos problemas mantemos o 
apontamento.
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Município: Pelotas/RS 
Patrimônio: Casa nº 02
A obra de restauração da Casa nº 02 da Praça Cel. Pedro Osório foi recebida provisoriamente 
pela UEP Pelotas em 20/10/2005 e definitivamente em 16/10/2006. Nesta casa funcionam atu-
almente o Centro Cultural Adail Bento Costa e a Secretaria Municipal de Cultura – SECULT.

O imóvel apresenta, atualmente, bom estado de conservação e manutenção em relação à pin-
tura externa, conforme evidenciado em registro fotográfico. O Relatório anual de conservação 
e manutenção – Pelotas RS 2009 registra os problemas verificados na pintura: “Foi apontado no 
item 3.3 a situação regular para pintura, pois as paredes externas e internas do prédio foram pinta-
das, conforme orientação do Iphan, com tinta a base de silicato. Devido à problemas de aderência 
desta tinta ao reboco, foi necessário lixamento e pintura de trechos das fachadas externas, especifi-
camente no soco; As paredes externas apresentam constantemente sujeira na pintura, demandando 
limpeza e manutenção periódicas.”

Foram efetuadas as seguintes recomendações ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001

Avalie a conveniência e oportunidade de propor a consolidação e atualização das normas de 
preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, com vistas a regulamentar e definir 
as competências, prerrogativas e responsabilidades gerais e específicas da União, dos Estados 
e dos Municípios, no que compete à manutenção e conservação e à aplicação de penalidades, 
alinhadas às prescrições do art. 216, da Constituição Federal.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 0436/2011, de 17.10.2011:

“Desde 2008, o Iphan, órgão federal responsável pela preservação do patrimônio cultural bra-
sileiro desde 1937, vem trabalhando para consecução do Sistema Nacional de Patrimônio Cul-
tural, cujo objetivo é “propor formas de relação entre as esferas de governo que permitam 
estabelecer diálogos e articulações para gestão do patrimônio cultural”. Os eixos definidos para 
o funcionamento do sistema são três:

•	 Coordenação: definir instância(s) coordenadora para garantir ações articuladas e mais 
efetivas;

•	 Regulação: estabelecer conceituações comuns, princípios e regras gerais de ação;

•	 Fomento: incentivos direcionados, principalmente, para o fortalecimento institucional 
e estruturação de sistema de informação de âmbito nacional, de modo a fortalecer ações 
coordenadas em projetos específicos.



57

Nesse sentido, o Iphan tem discutido e proposto suas ações buscando essa integração com os 
Estados e Municípios, destacando-se o Fórum Nacional de Patrimônio Cultural e a elaboração 
de planos de ação no âmbito do PAC Cidades Históricas. O I Fórum ocorreu em 2009, con-
tando com mais de 500 participantes, na maioria gestores públicos das instâncias municipais, 
estaduais e federal. O II Fórum está previsto para realização no primeiro semestre de 2012. 
Além disso, desde 2010, o Iphan tem pautado suas ações de planejamento pela elaboração dos 
referidos planos de ação construídos conjuntamente pelas três esferas de governo e sociedade 
local, visando ações integradas em territórios definidos. Esses planos preveem, além de obras 
diversas, ações educacionais, ações de fomento, elaboração ou integração de normas das três 
esferas, inventários etc..”

1.1. – Providências a serem Implementadas:

Entendemos que a recomendação já está sendo cumprida pelo Iphan. No entanto, a consoli-
dação do Sistema por envolver diversos agentes, certamente se dará a médio e longo prazo.

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

A manifestação do Iphan à recomendação em apreço está centrada na instituição do Sistema 
Nacional de Patrimônio Cultural e que, para a implementação do referido Sistema, tem bus-
cado integração com os Estados e Municípios, com destaque para o Fórum Nacional do Patri-
mônio Cultural. Todavia, como se depreende da manifestação do Instituto, a consolidação do 
Sistema ainda não foi efetivamente implementada. 

Dessa forma, considera-se a recomendação como não atendida, até a efetiva implementação 
do Sistema e de sua capacidade de coordenação, regulação e fomento ou de outro mecanismo 
equivalente.

Recomendação não atendida. 

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Conforme manifestação anterior e de acordo com o esclarecido em reunião realizada na 
Presidência do IPHAN, no dia 27 de junho de 2013, o Sistema Nacional de Patrimônio Cultu-
ral, que definirá e regulamentará as competências, prerrogativas e responsabilidades gerais e 
específicas da União, dos Estados e Municípios, no que compete à manutenção e conservação 
do patrimônio histórico e artístico nacional, não decorre de simples vontade ou iniciativa uni-
lateral deste Instituto, mas de pacto com os restantes entes federativos. Todavia, ocorre pon-
tualmente, por meio dos acórdãos ou convênios circunstanciais, pactuação de responsabilida-
des específicas concernentes à manutenção e conservação de determinado bens. O Programa 
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Monumenta representou importante contribuição para a institucionalização da participação 
dos Estados e Municípios no esforço de preservação, mas, por tratar-se de um programa, com 
objetivos e cronograma limitados, não tem o condão de promover tão profunda transformação 
nas relações federativas. Tal transformação vem sendo almejada e perseguida pelo Iphan, com 
maior ou menor intensidade, ao longo de mais de 40 anos, se considerarmos como marco ini-
cial o Compromisso de Brasília, de 1972, firmado em reunião convocada pelo então Ministro 
da Educação, Jarbas Passarinho. Na ocasião, o Ministro, convocou os Secretários Estaduais de 
Educação para, dentre outras medidas, a criação de órgãos estaduais de patrimônio, o que, de 
fato, se efetivou em vários estados brasileiros. O Iphan - não o Programa Monumenta – per-
segue cotidianamente essa perspectiva, atualmente presente em várias iniciativas do seu novo 
Planejamento Estratégicas, além de ter criado, junto ao Gabinete da Presidência, assessora-
mento especifico para tratar do tema, valendo de experiências, não apenas do Monumenta, 
mas também de ações posteriores, como os Acordos de Preservação do Patrimônio Cultural 
firmados com 129 municípios detentores de bens tombados.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Conforme última manifestação, o Sistema ainda não foi consolidado. Dessa forma, considera-se 
a recomendação como não atendida, até a efetiva implementação do Sistema e de sua capaci-
dade de coordenação, regulação e fomento ou de outro mecanismo equivalente.

Recomendação não atendida.

RECOMENDAÇÃO 002

Evite contratação de empréstimos assumidos pela União, visando fomentar ações de preser-
vação do patrimônio histórico urbano que impliquem em imediato repasse a estados e municí-
pios, sem que haja o estabelecimento de garantias de cumprimento das obrigações assumidas 
por tais entes, com a previsão de aplicação de sanções e multas.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 0436/2011, de 17.10.2011:

“Levaremos em consideração a recomendação dessa Controladoria quanto aos próximos con-
tratos a serem firmados.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Depreende-se que a manifestação do Iphan é de concordância com a recomendação exarada 
por esta Unidade Técnica. Em que pese o Instituto não ter declarado se há intenção de contra-
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tar novos empréstimos, em razão do compromisso de considerar tal recomendação em atos 
futuros, acata-se a manifestação da Unidade.

Recomendação Atendida.

RECOMENDAÇÃO 003

Efetue atividades de fiscalização periódica ao patrimônio histórico tombado, no contexto de 
avaliação da preservação e da sustentabilidade ou utilização econômica, quando cabível.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 0436/2011, de 17.10.2011:

A fiscalização periódica dos bens tombados é atribuição do Iphan desde 1937, por meio do 
Decreto-Lei nº 25, que instituiu o tombamento, prevista, no que se refere ao patrimônio edi-
ficado, nos artigos 17, 18, 19 e 20.

1.1. Providências a serem Implementadas:

Recentemente o Iphan atualizou seus procedimentos de fiscalização por meio da Portaria nº 
187, de 11 de junho de 2010 (documento A), que prevê a forma de apuração de infrações que 
incorram em danos ao patrimônio cultural e instâncias recursais.

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

A atualização dos procedimentos de fiscalização pode ser considerada um aprimoramento dos 
controles internos primários atinentes à competência de fiscalização do Instituto. Todavia, a 
recomendação expedida possui cunho operacional, no sentido da aplicação de atividades peri-
ódicas de fiscalização do patrimônio tombado e, nessa linha, não há identificação de plano de 
fiscalização e seu percentual de atendimento e nem a relação do patrimônio objeto de fisca-
lização em relação ao quantitativo de bens tombados, vez que somente o fato da Publicação 
da Portaria nº 187/2010 não é, em princípio, garantia direta e incondicional do incremento de 
atividades de fiscalização ao patrimônio tombado.

Recomendação não atendida.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Reiteramos a manifestação anterior e anexamos os planos de fiscalização do ano de 2013, cuja 
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configuração é ajustada anualmente em função dos recursos humanos disponíveis e das verbas 
de diárias definidas pelo orçamento da união para fazer face a essas atividades.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Tendo em vista que o Instituto apresentou os planos de fiscalização do ano de 2013, mas não 
evidenciou a execução das fiscalizações (vistorias in loco) e considerando que esta Unidade de 
Controle já havia reforçado que a recomendação expedida possui cunho operacional, conside-
ra-se não atendida esta recomendação.

Recomendação não atendida.

RECOMENDAÇÃO 004

Para os casos apontados, avalie a possibilidade de aplicação de multas, por depreciação do 
patrimônio histórico urbano não conservado ou que não esteja sendo utilizado de forma sus-
tentável.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 0436/2011, de 17.10.2011:

“O artigo 19 do Decreto-Lei nº 25/1937 prevê que o Iphan poderá despender recursos pró-
prios nos casos em que o proprietário não possua meios para a conservação do bem, desde 
que o último informe ao Iphan antes de ocorrer dano ao patrimônio tombado. Entretanto, caso 
ocorram danos ao bem tombado, independente se por ação ou omissão (no caso de falta de 
conservação), e nos casos em que o artigo 19 não se aplique, a infração é enquadrada no artigo 
17, por mutilação ao bem tombado, incorrendo na multa prevista no mesmo artigo.”

1.1.  Providências a serem Implementadas:

Entendemos, neste caso, que o Iphan já vem atuando na fiscalização do patrimônio nacional.

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

A recomendação em apreço visou alcançar os casos específicos do Mercado de Carne Fran-
cisco Bolonha, a Capela de Nossa Senhora das Dores, o Largo do Varadouro, a Avenida Cais 
de Alfândega, a Igreja Madre de Deus, a Casa nº 6 de Pelotas, o Museu do Mar, Praça Coronel 
Pedro Osório e Entorno, Casa nº 02 de Pelotas, todos os investimentos integrados com execu-
ção vinculada aos convênios específicos firmados entre o Ministério da Cultura e os respectivos 
municípios. Dito isso, é preciso considerar que a manifestação do Instituto ateve-se a descrever 
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a norma e a possibilidade de intervenção sem, no entanto, descrever as ações planejadas ou 
desencadeadas para os casos especificamente citados, em razão da constatação de ausência 
de manutenção e deterioração desses bens tombados, conforme registrado no Relatório de 
Auditoria nº 201109311.

Recomendação não atendida.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Por ocasião da realização da inspeção feita pela CGU, os imóveis apontados, na época, se 
encontravam em obras, motivo pelo qual não caberia a aplicação de multas. Por outro lado, 
informamos que não há previsão, na Portaria 187/2010, do IPHAN, para a aplicação de multas 
para o caso de não utilização de forma sustentável do patrimônio.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

A manifestação da Unidade não descreve as ações planejadas ou desencadeadas para os casos 
especificamente citados, em razão da constatação de ausência de manutenção e deterioração 
desses bens tombados, conforme registrado no Relatório de Auditoria nº 201109311.

Recomendação não atendida.

RECOMENDAÇÃO 005

Avalie a possibilidade de representação junto ao Ministério Público em razão da situação de 
preservação e sustentabilidade nos casos apontados, bem como a omissão em cumprimento 
pelos convenentes das obrigações de manutenção que foram assumidas.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 0436/2011, de 17.10.2011:

“Sobre essa questão, o próprio instrumento de convênio conforme a Instrução Normativa nº 
01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), já estabelece as obrigações quanto ao não 
cumprimento das partes, motivo pelo qual entendemos, s.m.j., não ser necessário submeter o 
assunto ao Ministério Público.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):
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A utilização do convênio para a imposição das obrigações assumidas pelos municípios no âm-
bito do Monumenta também foi tratada no Relatório de Auditoria nº 201109311. Entende-se 
que o convênio é um instrumento de transferência financeira e, as obrigações relacionadas à 
manutenção e conservação ultrapassam o período de vigência dos convênios, como exemplo, 
a constituição e manutenção dos fundos de preservação pelos municípios beneficiados por pelo 
menos 20 anos.

Ademais, os próprios documentos que subsidiam a análise da prestação de contas dos convê-
nios estão voltados para o cumprimento do objeto e para a boa e regular aplicação dos recur-
sos públicos, não alcançando períodos posteriores à vigência do convênio e a determinadas 
condicionantes relativas à manutenção, cita-se novamente como exemplo os fundos de preser-
vação, cujo objetivo seria o de garantir a preservação em longo prazo após as intervenções dos 
investimentos integrados.

Portanto, somente por meio do convênio e considerando as competências dos entes federa-
dos no que diz respeito ao Patrimônio, e a aparente não realização de fiscalizações por parte 
do Iphan com a aplicação de multas para os casos especificamente citados na constatação em 
análise, considera-se a recomendação não atendida. Salvo melhor juízo, o Iphan não teria plena 
competência para obrigar os entes municipais a instituírem e manterem os fundos de preser-
vação, a não ser eventuais glosas, todavia, com o termo dos convênios, a transferência integral 
dos recursos e a forma regimental de análise das prestações de contas, tal medida preventiva 
ficaria prejudicada.

Recomendação não atendida.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Entendemos não ser conveniente o Iphan acionar o Ministério Público, em razão das com-
petências estabelecidas para o Conselho Gestor dos Fundos, a quem caberá: estabelecer os 
programas de aplicação dos recursos financeiros; acompanhar e avaliar a gestão econômica, fi-
nanceira e social dos recursos e o desempenho dos programas realizados; pronunciar-se sobre 
a prestação de contas; apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo; e con-
vocar audiências públicas para apresentar à população o orçamento do Fundo do período findo 
e do período seguinte, bem como para avaliar o eventual descumprimento das obrigações do 
Município ou do Estado, discutindo medidas para a solução dos problemas.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Todavia é preciso considerar que, em razão das situações identificadas de ausência de manuten-
ção, é preciso identificar os casos decorrentes, especificamente, da omissão em cumprimento 
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das obrigações que foram assumidas pelos convenentes para as providências que são de com-
petência do Instituto e as diligências necessárias para os casos que não dependem exclusiva-
mente da ação do Iphan. Nesse sentido, não foram apresentadas medidas concretas em relação 
aos casso identificados no relatório.

Recomendação não atendida.

1.2  Houve utilização sustentável do objeto na aplicação dos recursos Monumenta?

a) Quanto à não utilização de forma sustentável do objeto beneficiado com recursos do 
Monumenta (Relatório nº 201109311 - item 2.1.1.1):

Município: Pelotas/RS 
Patrimônio: Grande Hotel
As obras referentes à restauração do “Grande Hotel” foram realizadas em duas etapas, quais 
sejam: a “restauração da cobertura e fachadas”, concluída em dezembro de 2004, e a “recicla-
gem do interior”, concluída em fevereiro de 2011, cujos valores totalizaram aproximadamente 
R$ 658 mil e R$ 1.562 mil, respectivamente.

Porém, por meio de inspeção “in loco” constatou-se que não existe possibilidade de utilização 
imediata do imóvel, sendo necessário, conforme estimativa, mais do que o dobro do valor já 
gasto para que o prédio tenha condições de ser utilizado na finalidade prevista, passando então 
à condição de gerador de recursos em prol da autossustentabilidade.

Foram efetuadas as seguintes recomendações ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001

Oriente os convenentes para o cumprimento das cláusulas de sustentabilidade, conforme o 
Regulamento Operativo do Programa Monumenta.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 0436/2011, de 17.10.2011:

“No desenho do Programa MONUMENTA, destaca-se a proposta de que a sustentabilidade 
dos centros históricos deva ser reforçada pela implementação dos Fundos Municipais de Pre-
servação, posto que esta seria a principal instância local destinada a deliberar sobre a destinação 
de recursos para a conservação e manutenção dos monumentos, destinada a permanecer atu-
ando mesmo após a execução do Programa e dos convênios firmados para sua implementação. 

Neste sentido, a UCG executa desde 2007 ações destinadas ao monitoramento, orientação e 
promoção de tais fundos nas cidades participantes, como seria o caso (i) da distribuição de car-
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tilha de orientações sobre os fundos (documento B) e da realização de três oficinas presenciais 
em Brasília durante 2007, reunindo técnicos e gestores das três esferas de governo (vide lista 
de presença e avaliações no documento C).”

1.1  Providências a serem implementadas: 

Durante o ano de 2011, a UCG/IPHAN já realizou dez visitas a municípios contemplados pelo 
Programa (vide relatórios de viagem e listas de presença no Documento D), onde são retoma-
das as questões debatidas nos seminários realizados em Brasília para estímulo ao funcionamen-
to dos Fundos Municipais de Preservação e, paralelamente, servem para a construção de um 
diagnóstico com macro avaliação sobre sua implementação, estruturação e financiamento nas 
cidades (vide monitoramento atual no documento E).

Com base em tal avaliação é que se pretende realizar a análise a ser feita quando do encerra-
mento dos convênios que subsidiam o Programa, em 04.12.2011, visando determinar se cada 
cidade cumpriu com os requisitos de sustentabilidade almejados, o que terá impacto direto na 
aferição dos objetivos. 

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Em relação à manifestação acostada aos autos, entende-se que o Instituto tem se esforçado 
para que os convenentes instituam e mantenham os fundos de preservação mediante ações de 
conscientização, a partir de cartilhas de orientação, e oficinas, muito embora não tenham sido 
relatados os efeitos ou resultados alcançados no que se refere à instituição e manutenção dos 
Fundos Municipais de Preservação.

Recomendação atendida. 

RECOMENDAÇÃO 002

Com base na legislação vigente, no que diz respeito à obrigatoriedade de manutenção e con-
servação do patrimônio, avalie a possibilidade de aplicação de multa, em caso de não apresen-
tação de um plano consistente, com metas e prazos, de utilização social do Grande Hotel, em 
Pelotas, em prazo razoável, bem como medidas para evitar sua deterioração.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 0436/2011, de 17.10.2011:

“Apresentamos anexo (Documento F) o Protocolo de Intenções celebrado entre o Município 
de Pelotas e a Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, no sentido de reunir esforços para 
desenvolvimento de um projeto de ensino/extensão de uma escola de hotelaria experimental, 
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nas dependências do Grande Hotel.

De outra forma, esclarecemos que de acordo com a legislação vigente não compete ao Iphan 
a aplicação de multas em bens não tombados em nível federal.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

De fato, a leitura do protocolo de intenções permite entender que há o objetivo de propiciar 
a utilização do bem tombado. Todavia, no item 4 do citado documento, é assinalado que 
falta a aquisição de todo o mobiliário necessário para o perfeito desenvolvimento do projeto 
de escola de hotelaria, cuja duração será de no mínimo de cinco anos. Assim, entende-se 
que,  no protocolo de intenções, há ações prévias relevantes a serem superadas até a efetiva 
utilização social do Grande Hotel e, ainda, não foram assinadas medidas para evitar sua dete-
rioração, muito embora é possível entender que esse aspecto é inerente a própria utilização 
social do imóvel. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à conclusão da obra, vez que, conforme registra-
do no Relatório de Auditoria nº 201109311, seria necessário mais que o dobro do valor já gasto 
para que o prédio tenha condições de ser utilizado, passando, então, à condição de gerador de 
recursos em prol da auto sustentabilidade.

Todavia, em que pese as considerações acima, a ter-se como procedente a declaração da Uni-
dade de que não de trata de bem afeto ao tombamento federal, a recomendação perde seu 
efeito especificamente para o caso do Grande Hotel em Pelotas.

Recomendação cancelada.

b) Quanto à não utilização de forma sustentável do objeto beneficiado com recursos do 
Monumenta (Nota Técnica 2288/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – Constatação 001):

Município: Pelotas/RS 
Patrimônio: Casa nº 06
Constatou-se a não utilização do imóvel Casa 06, código de projeto 3.8 do Plano de Trabalho 
do Convênio 392/2002, objeto da aplicação de recursos no valor total de R$ 1.441.906,72. 
Além disso, não foram disponibilizados pela unidade documentos referentes à futura utilização. 
Instada a justificar o fato da Casa 06 encontrar-se sem utilização, a Unidade Executora do Pro-
jeto assim se manifestou:

“Apresentamos em anexo avaliação da sustentabilidade do Projeto da Casa nº 06. Atualmente, 
está sendo em parceria com a Prefeitura Municipal de Pelotas e a Universidade Federal de Pelotas, 
através do Curso de Bacharelado em Museologia, o projeto para instalação do Museu da cidade no 
referido edifício.”
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Conforme item 1.1.2 do Regulamento Operativo do Programa Monumenta, que cita como 
condição de financiamento, requisitos que garantam a sustentabilidade do Projeto, o Município 
deveria identificar a utilização a ser dada aos monumentos, espaços públicos e imóveis priva-
dos que viessem a ser objeto de intervenção e demonstrar que a entidade responsável ou o 
proprietário dispõem de recursos suficientes para sua operação, conservação e manutenção. 

Ainda considerando o Regulamento Operativo do Programa, “entende-se por sustentabilidade 
a geração permanente de receitas suficiente para garantir o equilíbrio financeiro das atividades e 
manter conservados todos os imóveis da Área de Projeto, inclusive monumentos cujas receitas sejam 
insuficientes para sua conservação”.

Foi efetuada a seguinte recomendação ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 01 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)

Ante o Regulamento Operativo do Monumenta e as competências da UCG, exigir do Município 
beneficiário que apresente definição sobre a utilização a ser dada a Casa nº 6, participando, 
inclusive, das discussões conduzidas pela UEP, e avaliando o atendimento dos objetivos preten-
didos pelo Programa no caso do patrimônio tombado em apreço, apresentando os desdobra-
mentos a esta Controladoria-Geral da União.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Com relação à utilização da Casa 06, a UEP informou a esta UCG que está seguindo com as 
tratativas para a instalação do Museu da Cidade de Pelotas no referido imóvel.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Depreende-se, pois, que as informações prestadas remetem ao campo das tratativas, sem o 
reporte da efetiva destinação do imóvel pela instalação do Museu, conforme assinalado na alu-
dida manifestação. 

Recomendação não atendida.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Informamos que a implantação do Museu da Cidade, na Casa 06, faz parte do rol de ações 
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do PAC Cidades Históricas para a cidade de Pelotas, conforme Portaria Iphan n° 383 de 20 de 
agosto de 2013, anexa por cópia.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Tendo em vista a providência apresentada, considera-se atendida esta recomendação, sem pre-
juízo de posteriores verificações da destinação da casa 6 como Museu da Cidade.

Recomendação atendida.

1.3  Houve manutenção do fundo contábil de preservação?

a) Quanto à ausência de manutenção de fundo contábil de preservação (Relatório 201109311 
– item 2.1.1.2).

Município: Recife/PE 
Patrimônio: Projetos integrados ao Convênio n° 034/2000
O termo do convênio n° 034/2000-CGPRO/SPMAP, firmado entre a União, através do Ministé-
rio da Cultura, e a Prefeitura Municipal do Recife, cujo objeto consiste na execução das obras e 
serviços previstos no Programa MONUMENTA, estabelece na Cláusula Terceira - das obriga-
ções, subitem II-m, que compete à convenente:

“Implantar e manter o fundo contábil local de preservação, para dar sustentabilidade ao proje-
to, por prazo mínimo de 20 (vinte) anos, incluindo, anualmente, na proposta de lei orçamentária, 
nos termos da legislação municipal, dotação específica para o fundo, em montante mínimo de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser revisto a cada biênio”.

O Regulamento Operativo do Monumenta estabelece, em seu Anexo E, como objetivo do 
fundo: “(i) assegurar a sustentabilidade financeira do Projeto, através da garantia de recursos fi-
nanceiros para manutenção e conservação dos investimentos realizados, e (ii) reaplicar os recursos 
excedentes para ampliar a Área de Influência do Projeto.”

Segundo o Regulamento Operativo, o Fundo será administrado pelo Gestor do Fundo e pelo 
Conselho Curador, sendo o representante municipal o Gestor do Fundo, e o Conselho Cura-
dor tendo composição paritária entre o setor público e o setor privado, integrado por repre-
sentantes do Estado, do Município, do MinC, do Iphan, dos órgãos estaduais de patrimônio, do 
empresariado ligado à área de projeto, dos moradores, da universidade, das organizações não 
governamentais ligadas à preservação do patrimônio histórico e à promoção da cultura.

A equipe de fiscalização solicitou ao convenente, Unidade Executora de Projeto (UEP)-Recife/
PE, confirmação da instituição e manutenção do fundo contábil de preservação, conforme es-
tabelecido nos termos do instrumento do convênio, bem como, que essa unidade apresentasse 
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as Leis Orçamentárias Anuais em que foram contempladas as dotações orçamentárias destina-
das à instituição e manutenção do Fundo.

Em resposta, por intermédio do ofício URB-Recife 04/2011, de 14.03.2011, os gestores infor-
maram que o fundo contábil de preservação foi instituído, em 29 de janeiro de 1997, conforme 
a Lei Municipal n° 16.552/2000, com a denominação de “Fundo de Revitalização do Bairro do 
Recife”.

Informaram que o Fundo sofreu alterações nos Artigos nº 26, 47 e 48, através da Lei n° 
17.170/2005, sendo regulamentado através do Decreto n° 22.917, de 13.07.2007. Afirmaram, 
ainda, que a dotação orçamentária para o exercício de 2001, constante na LOA 2011 n° 6.405, 
é de R$ 9.000,00.

Em análise às informações prestadas pelos gestores municipais, como também, à documenta-
ção anexada, em sua resposta, foi verificado que a Prefeitura Municipal do Recife, em 29.01.97, 
por meio da Lei Municipal n° 16.290, instituiu o denominado “Fundo de Revitalização do Bairro 
do Recife”. Esse Fundo, de natureza contábil, foi regulamentado pelo Decreto n° 22.917, de 
13.07.2007.

Contudo, em nenhuma dessas espécies legislativas há referência às obras componentes do 
projeto Monumenta, objeto do convênio n° 034/2000-CGPRO/SPMAP. Também não consta 
nesses normativos, determinação expressa de alocação no orçamento municipal de dotação 
própria, em montante mínimo de R$ 150.000,00, destinada à manutenção dessas obras, de 
acordo com o estipulado na Cláusula Terceira- das obrigações, subitem II-m, do instrumento 
de convênio.

Os gestores municipais também não apresentaram a esta equipe de fiscalização, comprovação 
quanto à inclusão no orçamento municipal de dotação específica para o fundo, em montante 
mínimo de R$ 150.000,00 (a ser revisto a cada biênio). Informaram, tão somente, que para o 
exercício de 2011, o valor alocado ao orçamento municipal, conforme LOA 2011 n° 6.405, foi 
de R$ 9.000,00. Essa importância é inferior ao montante exigido no convênio.

Conforme estabelecido no Regulamento Operativo do Monumenta, o Fundo de Preservação 
deve ser administrado pelo Gestor do Fundo e pelo Conselho Curador. Os gestores munici-
pais, em resposta à solicitação de fiscalização, informaram que o “Fundo de Revitalização”, 
apesar de ter sido regulamentado em 2007, não teve seu Conselho Curador instituído.

O convênio nº 034/200-CGPRO/SPMAP dispõe, na Cláusula Terceira, subitem II-n, que com-
pete à convenente “firmar acordos para assegurar o máximo retorno financeiro dos investi-
mentos do Projeto em imóveis de uso público, ou privados de uso público não comercial, para 
o fundo municipal de preservação”.

Por intermédio da solicitação de fiscalização n° 201107687/002, foi pedido aos gestores muni-
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cipais que informassem da celebração de acordos, em conformidade com a obrigação imposta 
no convênio. Em resposta, por meio do Ofício UBR/Recife n° 04/2011, de 14.03.2001, os ges-
tores informaram o que segue:

“O Fundo de Revitalização apesar de ter sido regulamentado em 2007 não teve seu Conselho Cura-
dor Instituído, cujos integrantes são os gestores municipais, estadual e federal juntamente com a 
sociedade civil, consequentemente as ações previstas não puderam ser efetivadas, consideração à 
necessidade de deliberações e gestão sobre os recursos sob o comando do referido conselho. Esta 
coordenação municipal planeja e se compromete a instituir o Conselho Curador neste ano de 2011 e 
assim poder receber os recursos previstos: pela dotação orçamentária municipal, pelos empréstimos 
aos imóveis e privados e demais receitas.”

Dessa forma, o gestor municipal reconheceu o descumprimento à competência imposta ao 
convenente quanto à celebração de acordos que assegurem o máximo de retorno financeiro 
dos investimentos do projeto.

Foi efetuada a seguinte recomendação ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001

Identifique os casos em que os fundos de manutenção não foram instituídos ou não estão sendo 
mantidos conforme o pactuado; faça uma representação, quando cabível, junto ao Ministério 
Público com vistas ao cumprimento das obrigações de manutenção do patrimônio histórico 
local; bem como avalie, com base na legislação vigente, a possibilidade de aplicação de multa.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor:

Não houve manifestação da Unidade.

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Reiterada pela ausência de manifestações.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Considerando o teor da Nota Técnica n° 1521/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, datada de 
27 de junho de 2013, a referida obrigação por ser acessória, não constitui parte obrigatória da 
prestação de contas dos convênios firmados. Portanto, trata-se de assunto de competência dos 
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órgãos fiscalizadores locais, após a aprovação final dos convênios em vigor. Importa, no entan-
to, esclarecer que apenas os municípios de Goiás, Diamantina, Oeiras, Penedo, Porto Alegre 
Salvador e São Francisco do Sul e São Paulo não realizaram os devidos aportes aos respectivos 
Fundos de Preservação. Não obstante o teor da Nota Técnica retrocitada, o IPHAN informará 
as pendências às respectivas Câmaras Municipais e órgãos de controle municipais/estaduais, 
para fins de conhecimento, acompanhamento e fiscalização.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Não foram apresentadas as medidas concretas adotadas, mas expectativas futuras de realiza-
ção.

Recomendação não atendida.

1.4  As atividades de preservação do patrimônio histórico e artístico urbano sob proteção federal 
foram realizadas de acordo com as especificações técnicas do Projeto e concluídas dentro dos prazos 
acordados?

a) Quanto à execução de atividade de restauro em desacordo com as especificações técni-
cas do Projeto (Relatório 201109311 – item 2.1.1.3):

Município: Belém/PA 
Patrimônio: Mercado de Carne Francisco Bolonha
Em inspeção física realizada no dia 13.05.2011, ficou constatado que a pintura de várias esqua-
drias de madeira (janelas e portas) foi executada em desacordo com o especificado no item 
9.1.1 do caderno de Especificações Técnicas. Verificou-se que as esquadrias não receberam as 
demãos de tinta suficientes para cobrir de forma uniforme a área a ser pintada, conforme se 
comprova pelo registro fotográfico.

Foi efetuada a seguinte recomendação ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001

Com base nos termos avençados em convênio, exija que a obra seja restaurada conforme o 
projeto aprovado pela UCG/Monumenta, instando a Prefeitura de Belém para que aplique as 
penalidades previstas em contrato, visando cumprir o item 9.1.1 do caderno de Especificações 
Técnicas.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor:
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Não houve manifestação da Unidade.

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Reiterada pela ausência de manifestações.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Trata-se de questão referente ao Mercado de Carne Francisco Bolonha, cuja obra já se encon-
tra concluída, conforme Termo de Aceitação Definitivo em anexo.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Tendo em vista a apresentação do Termo de Aceitação Definitiva da Obra de reforma e restau-
ração do monumento denominado Mercado Francisco Bolonha e, ainda, que o termo declara 
que o trabalho foi realizado dentro das especificações exigidas e de acordo com o Plano de 
Trabalho, considera-se atendida esta recomendação.

Recomendação atendida. 

b) Quanto à inexecução de elementos do projeto que são inerentes a sua utilização social 
(Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – Constatação 002).

Município: São Paulo/SP 
Patrimônio: Praça Coronel Fernando Prestes
Inspeção in loco identificou falhas de projeto que prejudicariam o uso e manutenção da Praça 
Coronel Fernando Prestes. Informações colhidas junto aos usuários permitiram inferir que, 
antes da reforma, existiam muretas que continham a terra dos canteiros. No projeto de refor-
ma, as muretas foram removidas, o que resultou em canteiros com cota superior às calçadas, 
acarretando a descida de terra para as calçadas, em hipótese de ocorrência de chuvas no local. 

Além disso, os paralelepípedos foram rejuntados, dificultando a absorção de água, de maneira 
que, na ocorrência de chuva, rapidamente ocorre o alagamento das vias pavimentadas com 
paralelepípedos. Este alagamento estaria também relacionado ao fato da cota na Avenida Ti-
radentes ser superior ao da praça o que acarretaria a passagem de águas pluviais pela praça.

Foram expedidas as seguintes recomendações ao Iphan:
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RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 02 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)

Que o Iphan reveja os documentos que embasaram a aprovação do Projeto referente à Praça 
Coronel Fernando Prestes, no sentido de mensurar os impactos da execução da obra e a pre-
servação e conservação do patrimônio tombado e os danos causados pelas falhas detectadas, 
diligenciando os responsáveis para a adoção de medidas corretivas e, se for o caso, aplicar 
multa.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Quanto ao problema identificado sobre possíveis falhas no projeto, a UEP/São Paulo informou 
que o projeto foi elaborado pelo Departamento de Patrimônio do Município de São Paulo e 
aprovado pelo Iphan. O mesmo projeto foi objeto de análises e aprovações pelo Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT do Esta-
do de São Paulo, pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo – Conpresp e pela Comissão Permanente de Acessibilidade 
– CPA da Prefeitura de São Paulo (documentação II).

Neste caso, os órgãos de patrimônio da esfera federal, estadual e municipal analisaram e apro-
varam o projeto, cujo objetivo é promover e resgatar o desenho original da praça, conforme 
documentação comprobatória.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

A manifestação do Iphan presta o entendimento de que o projeto perpassou por várias ins-
tâncias que o aprovaram com o objetivo de resgatar o desenho original da praça. Todavia, a 
fiscalização da CGU registrou situações que não foram superadas, conforme a Nota Técnica nº 
2288, inclusive pelas evidências fotográficas. Ou seja, se o projeto foi adequadamente avaliado 
e aprovado, porque, quando da sua execução, constatou-se ausência de contenção acarretan-
do a descida de terra para as calçadas e outros fatores estruturais, conforme narrativas cons-
tante da referida Nota.

Recomendação não atendida.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Entendemos que a recomendação dessa CGU vai ao encontro da missão dos órgãos de pre-
servação constituídos nas esferas federal, estadual e municipal, ressaltando que as recomenda-
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ções concernentes à matéria sempre são levadas em consideração. Assim, reiteramos a nossa 
manifestação anterior, onde foi esclarecido que o Projeto executado foi devidamente aprovado 
pelos órgãos de preservação. No que se refere à questão levantada por essa CGU sobre a au-
sência de contenção no canteiro, vale esclarecer que a ausência da contenção não representa 
por si só motivo para causar a descida de terras para as calçadas. Esse problema resulta de 
serviços inadequados de jardinagem, quando, ao renovar a terra dos jardins, opta-se por sobre-
por a terra nova sem retirada das camadas anteriores, gerando excesso de terra nos canteiros. 
Obviamente que poderá ser equacionada por manutenção adequada do jardim, além da devida 
limpeza urbana.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Tendo em vista que a resolução dos problemas identificados, segundo manifestação da Uni-
dade, decorrem da atividade de âmbito Municipal, considerou-se a recomendação atendida, 
especialmente por ter perpassado diversas instâncias de análise do projeto de preservação. 

Recomendação atendida. 

RECOMENDAÇÃO 002 (Recomendação 03 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)

Que o Iphan atente para a não autorização de realização de obras e serviços em patrimônio 
tombado sem que haja avaliação técnica sobre alterações que podem vir a descaracterizar o 
patrimônio, em razão de modificações substanciais.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

A manifestação da Unidade foi sobre a constatação em geral e não sobre as recomendações 
específicas. 

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Tendo em vista que a manifestação da Unidade foi sobre a constatação geral e não sobre as 
recomendações específicas, considera-se para esta recomendação a mesma análise referente 
à recomendação anterior.

Recomendação não atendida.
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Histórico 02: 

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Convergindo para o disposto nas normas que dispõem sobre a matéria, ressaltamos que essa 
é uma das competências legais do órgão, e que, por isso mesmo, entendemos a recomendação 
dessa CGU redundante naquilo que rotineiramente este IPHAN já pratica.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

No caso especifico, identificaram-se problemas que poderiam ser decorrentes da avaliação 
do projeto, tendo em vista a possibilidade de prejuízo à utilização social. Todavia, conforme as 
especificações do Instituto tratam-se de problemas de limpeza e manutenção e não de preser-
vação do patrimônio. Sendo assim, considera-se atendida a recomendação. 

Recomendação atendida.

c) Quanto à não conclusão ou atraso de cumprimento do objeto (Relatório 201109311 – 
2.1.1.4).

Município: Pelotas/RS 
Patrimônio: Mercado Público de Pelotas
Durante a inspeção física, constatamos que a obra de restauro e requalificação do Mercado 
Público, em Pelotas, encontra-se parada. A empresa contratada para a execução da referida 
obra retirou-se do local, paralisando as atividades desde o dia 20.01.2011, informando ao co-
ordenador da UEP, por meio de carta, que a razão para tal era a falta de pagamento das últimas 
parcelas da obra. 

Questionados sobre as razões para tal paralisação, bem como sobre as ações adotadas para a 
regularização dos pagamentos e retorno da obra, o coordenador da UEP assim se manifestou: 
“Com relação às providências adotadas para a retomada da execução da obra, são realizados 
contatos com a UCG para o pagamento das obras (Casa 06, Grande Hotel e Mercado Público), 
sendo que a Prefeitura Municipal de Pelotas antecipou o pagamento referente à contrapartida 
do Convênio 392/02 - Programa Monumenta, para amenizar a dívida com a Empresa {...}, 
visto que é a mesma empresa que executa as três obras citadas. Abaixo discriminamos os va-
lores devidos, conforme as medições das respectivas obras, onde apesar do pagamento de 03 
medições (11ª Mercado Público, 13ª Casa 06 e 10º Grande Hotel), e com as novas medições 
realizadas da obra do Grande Hotel (13ª e 14ª) o valor devido passou de R$ 583.571,64 para 
R$ 577.047,09.”

O coordenador da UEP em sua manifestação confirma o não pagamento de algumas parcelas 
das obras que estavam sendo executadas pela empresa contratada. A UEP ainda afirma que 
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estão sendo mantidos contatos com a UCG, mas não foi apresentada qualquer comprovação 
nesse sentido. Convém salientarmos que a empresa concluiu as obras do Grande Hotel e da 
Casa 06, porém retirou suas equipes da obra do Mercado Público, a qual se encontra paralisada 
desde janeiro/11. Assim sendo, até que a situação seja resolvida com os referidos pagamentos 
e o prosseguimento da execução da obra, mantém-se a constatação. Salientamos que o fato 
da obra estar há meses paralisada, sem manutenção, sem segurança e exposta às intempéries 
climáticas, põe em risco o investimento já realizado.

Foram expedidas as seguintes recomendações ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001

Realize avaliação técnica das condições do projeto integrado referente ao restauro e requalifi-
cação do Mercado Público de Pelotas, com vistas a identificar a exposição de risco e as medidas 
técnicas necessárias para preservar o investimento realizado.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor:

Não houve manifestação da Unidade.

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Reiterada pela ausência de manifestações.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“A obra foi concluída, conforme Termo de Aceitação Definitivo anexo.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Tendo em vista a apresentação do Termo de Aceitação Definitiva da Obra de Restauração das 
fachadas externas do Mercado Público Central de Pelotas e que este declara estar dentro das 
especificações exigidas, considera-se atendida esta recomendação.

Recomendação atendida. 
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RECOMENDAÇÃO 002

Identifique e quantifique eventual necessidade de aporte de novos recursos, adotando medidas 
emergenciais que visem resguardar o patrimônio, se for o caso.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor:

Não houve manifestação da Unidade.

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Reiterada pela ausência de manifestações.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Houve manifestação por intermédio do OF. N° 025112011, datado de 15.06.2011, quando 
esclarecemos que as obras: Igreja do Carmo e Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis em Olinda; 
Mercado Público de Pelotas; Paço da Liberdade em Manaus; Igreja Nossa Senhora das Dores 
em Porto Alegre; Mercado de Carne Francisco Bolonha em Belém se encontravam devidamen-
te concluídas, conforme Termos de Recebimento Definitivo de Obras em anexo.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

A recomendação em tela tratava-se do Mercado Público de Pelotas. Quando da fiscalização, 
constatamos que a obra de restauro e requalificação do Mercado Público, em Pelotas, encon-
trava-se parada. A empresa contratada para a execução da referida obra retirou-se do local, 
paralisando as atividades desde o dia 20 de janeiro, informando ao coordenador da UEP, por 
meio de carta, que a razão para tal era a falta de pagamento das últimas parcelas da obra. O 
aceite da restauração do Mercado foi apresentado, em 01.03.2013 após, portanto, a conclusão 
do programa Monumenta. Todavia, como houve o referido aceite dentro das especificações 
exigidas, conforme reconhece a prefeitura, consideramos a recomendação atendida. 

Recomendação atendida. 
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Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis
Em análise ao relatório da 20ª Medição do Parque do Carmo, última realizada pela UEP/Olinda, 
verificou-se que o objeto contratado atingiu o índice de 89,47% de execução financeira, res-
tando um saldo de R$ 121.160,42 (10,53%).

Registre-se ainda que no relatório técnico da 20ª medição, datado de 10.06.2008, consta infor-
mação de que o início das obras ocorreu em 17.05.2004, bem como previsão de término para 
a data de 26.06.2008.

O fato é que a UEP/Olinda emitiu o ofício nº 0120/2009, de 20.09.2009 (data final da vigência 
do 9º termo aditivo), comunicando que, a partir daquela data, o contrato nº 090/2004 estava 
suspenso até ulterior deliberação. Alegou-se que a paralisação se devia à necessidade de ade-
quação dos projetos de acesso de veículos à colina do Carmo e dos projetos complementares 
correspondentes.

Após mais de um ano da formalização do referido comunicado, a Secretária Executiva do Patri-
mônio da Prefeitura Municipal de Olinda encaminhou o ofício nº 247/2010, de 10.12.2010, ao 
Superintendente do IPHAN em Pernambuco, onde informa o que segue: 

“Conforme entendimentos anteriores mantidos com a Secretária Márcia Souto, estamos forma-
lizando a transferência, para o IPHAN, da atribuição de executar a rampa de acesso à Colina do 
Carmo, de acordo com projeto aprovado por esse órgão, através do Ofício nº 024/2010/ET Olinda/
Superintendência/PE, emitido no dia 05 de fevereiro do corrente ano. Quanto à retirada dessa obra, 
integrante da ação de Requalificação do Parque do Carmo, do Plano de Trabalho de Olinda junto ao 
Programa Monumenta, informamos que será formalizada através da próxima Revisão de Perfil que 
será providenciada no exercício de 2011”.

Destaque-se que nenhum outro documento foi identificado nos autos da execução contratual 
retratando a continuidade na execução e conclusão do objeto pactuado. Vale frisar que, por 
meio da Solicitação de Fiscalização nº 201106930/002, de 22.03.2011, a equipe de fiscalização 
requereu justificativa para o fato de o projeto em tela ainda não ter sido concluído, contudo, 
até o encerramento dos trabalhos de fiscalização, não houve qualquer manifestação.

Município: Manaus/AM 
Patrimônio: Paço da Liberdade
O termo final para execução da obra, conforme terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 
006/2006 (com a Construtora Pirâmide), era 30.11.2009. O percentual de serviços executados 
pela construtora foi de 51%, significando que o cronograma físico está em atraso.

Município: Porto Alegre/RS 
Patrimônio: Igreja Nossa Senhora das Dores
Constatou-se que, no plano de trabalho do Convênio nº 401/2002, o cronograma de execução 
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apenas indica a data de início e de término das diversas obras que fazem parte do seu objeto. 
Não há um detalhamento das etapas de execução de cada obra. Assim, verifica-se que não há 
um cronograma de execução da obra de restauro da Igreja Nossa Senhora das Dores aprovado 
pelo Ministério concedente. 

O cronograma de execução que está sendo seguido pela UEP foi elaborado pela empresa exe-
cutora da obra. Em relação a este cronograma de execução, as obras de restauro estão com 
cerca de sessenta dias de atraso, quanto aos seguintes itens: (1) escadaria, (2) estrutura de pavi-
mentos, (3) patamar, (4) imunização, (5) cubículos chegada escada e (6) serviços de serralheria. 
Todos referentes à execução da obra nas torres da Igreja.

Em mensagem eletrônica datada de 22.03.2011, a UEP afirma que o referido atraso “já foi 
tratado com a fiscalização da obra (SMOV), com o Iphan e com a Empresa EPT, que reafirma o 
seu compromisso de concluir a obra no tempo previsto”.

Instado a manifestar-se, por meio de Solicitação de Fiscalização, o gestor afirma, em Ofício nº 
018/2011/UEP/POA, de 14.03.2011, item “b”, que: “o atraso da obra decorreu dos seguintes 
fatores: (1) em 16 de janeiro de 2009, a Empresa informa que as amostras de ladrilhos hidráulicos 
dos dois fabricantes do estado não passaram nos testes de abrasão. Foram feitas alterações nos pro-
cessos produtivos, repetidos os testes em São Paulo e na CIENTEC em Porto Alegre e visitas técnicas 
a obras do fabricante em Porto Alegre. A autorização por parte da Comissão para a colocação dos 
ladrilhos se deu em 24 de julho de 2009; (2) em 16 de setembro de 2009, foram encomendados 
os ladrilhos hidráulicos ao fornecedor, que só entregou uma primeira remessa em 02 de dezembro 
de 2009; (3) em 16 de setembro de 2009, a Delegacia Regional do Trabalho proíbe o serviço de 
restauração das fachadas frontais através de alpinistas e interdita os andaimes laterais instalados. 
A Empresa procede às alterações necessárias, mas a DRT não retorna para liberar os andaimes. 
Em 05 de novembro de 2009 a DRT entra em greve, a qual dura até 06 de janeiro de 2010. Após 
várias solicitações para vistoria, a DRT libera os andaimes em 24 de fevereiro de 2010; (4) em 17 
de março de 2010, a Comissão decide que o Coro deverá ter substituição total das peças danifica-
das e não apenas imunização, devido ao comprometimento das mesmas. Este serviço foi orçado e 
aditado o valor e o prazo da obra; (5) em 17 de março de 2010, a Empresa informa que a segunda 
remessa de ladrilhos hidráulicos não foi ainda enviada pelo fabricante. A remessa chegou apenas em 
01 de setembro de 2010; (6) em 05 de maio de 2010, foi encontrado o paravento original da Igreja, 
sendo necessária a elaboração de projeto de restauração, finalizado e aprovado com restrições pelo 
IPHAN, em 12 de novembro de 2010”.

A partir da manifestação apresentada pela UEP da cidade de Porto Alegre, observa-se a ocor-
rência de falhas na execução que poderiam ter sido evitadas caso existisse um correto pla-
nejamento das atividades a serem desenvolvidas, visto que os ladrilhos hidráulicos somente 
foram testados após a celebração do contrato. Caso os testes fossem efetuados previamente, 
permitindo a correta especificação dos referidos ladrilhos, não haveria necessidade de novo 
processo de autorização para a colocação, bem como teria otimizado a entrega do produto 
pelo fabricante.
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No que concerne à atuação da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) vale ressaltar que a atua-
ção do órgão é pautada por normas técnicas e o impedimento da execução do projeto de res-
tauração das fachadas frontais através de alpinistas era previsível caso houvesse um adequado 
planejamento. O entendimento aplica-se à condenação dos andaimes. 

Assim, observa-se que um adequado planejamento da execução da obra, que contemplasse 
todas as etapas da execução do projeto, seria capaz de mitigar os atrasos ocorridos, inclusive 
aquele decorrente da regular atuação da DRT.

Município: Belém/PA 
Patrimônio: Mercado de Carne Francisco Bolonha
Em análise aos autos do Convênio 017/2004, mais precisamente o cronograma físico-financeiro 
aprovado originalmente, e ao Contrato administrativo nº 021/2006, de 21.11.2006, verificou-
-se que a obra de restauração do Mercado de Carne Francisco Bolonha foi prevista para ser 
executada em doze meses, entretanto a mesma ainda não foi concluída.

Foram pagos com recursos do programa Monumenta 21 boletins de medição cujo montante 
foi de R$ 3.549.142,33. O último boletim foi emitido em 03.03.2010, referente ao período de 
01.01 a 28.02.2010.

Foi realizada inspeção física no dia 13.05.2011 e ficou constatada que a obra está praticamente 
concluída, porém, ainda faltam a execução do calçamento externo (o serviço foi iniciado em 
18.05.2011), a correção de infiltrações dos forros das salas do pavimento superior que ficam 
voltadas para parte externa do prédio e das paredes das lojas externas do pavimento térreo, 
alguns retoques nas pinturas das paredes externa e interna, outra demão na pintura das esqua-
drias de madeira, portas e janelas, assim como a realização dos testes de carga das instalações 
hidrossanitárias e teste de funcionamento das duas câmaras frias.

Cabe ressaltar que a construtora solicitou, em 28.04.2011, por meio do Ofício HBT-OF nº 
020/2011, à Fumbel, a emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra. A equipe de 
fiscalização da UEP – Monumenta Belém já realizou a vistoria in loco e concluiu a elaboração 
do check list, em 20.05.2011, com as pendências verificadas durante a inspeção. Esta equipe 
de fiscalização da CGU Regional Pará recebeu por mensagem eletrônica, em 23.05.2011, uma 
cópia digital do check list e verificou que as pendências estão de acordo com o que foi verificado 
durante a inspeção física realizada em 13.05.2011.

Em virtude da constatação do atraso na execução da obra a equipe de fiscalização da CGU Re-
gional Pará emitiu a Solicitação de Fiscalização nº 201106648/003, de 11.05.2011, solicitando 
justificativa à equipe da UEP – Monumenta Belém que se manifestou por intermédio de Ofício nº 
043/2011- UEP/Gabinete do Prefeito, de 13.05.2011, conforme transcrição do excerto a seguir: 

“Em relação ao item informar detalhadamente (e cronologicamente) os motivos que determi-
naram as sucessivas solicitações de prorrogação de prazo de vigência do Contrato 021/2006...’ 
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(11/05/2011), informamos que: Primeiro Termo de 8 de novembro de 2007, o Segundo Termo Aditivo 
de 15 de maio de 2008, o Terceiro Termo Aditivo de 30 de dezembro de 2008, são referentes ao 
aditamento de prazo da obra em função do não remanejamento pela Secretaria de Economia dos 
diversos permissionários, que ora ocupavam grande parte das lojas externas da edificação do mer-
cado; O Quinto Termo Aditivo de 30 de dezembro de 2009 e o Sexto Termo Aditivo de 30 de abril 
de 2010 são referentes à dilatação do prazo de entrega da obra devido a atrasos de pagamento das 
faturas dos boletins de medições, a falta de liberação do espaço físico do último permissionário (Casa 
Chama), final do exercício do mandato da esfera de governo municipal. O Oitavo Termo Aditivo de 
8 de novembro de 2010 é referente ao aditamento de prazo contratual do contrato em virtude da 
dificuldade do repasse de verba federal do convênio, decorrente do término do exercício federal de 
2010, mudança de gestor na esfera federal e da (sic) indefinições de pagamento de reajustes dos 
boletins de medições, de nº 16 a 21”.

Foram efetuadas as seguintes recomendações ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 14 da Nota Técnica 2.288/2011/DRCUT)

Que a UCG atente para a necessária alteração do Perfil do Projeto quando da exclusão de itens 
inicialmente previstos para serem custeados com recursos do Programa Monumenta e poste-
riormente executados com recursos de outras fontes.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“As alterações de Perfis de Projeto se deram em casos específicos de cidades com elevado nível 
de execução e que apresentassem propostas já desenvolvidas tecnicamente, capazes, portanto 
de executar com agilidade o excedente de recursos disponíveis ao Programa, excedente este 
originado por variação cambial negativa ao longo dos anos. Isto posto, compreende-se que as 
revisões de perfis de Projeto se destinam a ampliar o escopo e os recursos conveniados. Con-
clui tal raciocínio o fato de que as ações constantes dos Perfis de Projeto sem revisão possuem 
seus custos, objetos e objetivos aferidos quando do encerramento do convênio, ação esta idên-
tica àquela análise realizada quando da aprovação de uma revisão de Perfil de Projeto.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Considerando que a Unidade se compromete a realizar aferição dos custos, objetos e objeti-
vos quando do encerramento do convênio, atividade esta que se assemelha a análise realizada 
quando da revisão de perfil, mantem-se a recomendação até que sejam produzidos os efetivos 
resultados da análise.

Recomendação não atendida.
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Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Esclarecemos que, dos três últimos convênios - Manaus, Salvador e São Francisco do Sul -, so-
mente este último sofreu alterações no perfil do projeto original. Diante disso, a UCG adotará 
os procedimentos na forma recomendada por essa CGU.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Ante a manifestação da Unidade, verifica-se que a recomendação depende ainda de implemen-
tação. 

Recomendação não atendida.

RECOMENDAÇÃO 002 (Recomendação 15 da Nota Técnica 2.288/2011/DRCUT)

Que a UCG comprove a alteração do perfil do projeto inicialmente aprovado para as obras 
de restauração da Igreja do Carmo e da Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis, em Olinda, e de 
restauração do Paço da Liberdade, em Manaus.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Os casos citados referem-se aos perfis de projeto das cidades de Olinda e de Manaus, as quais 
não puderam proceder tal revisão em função do baixo perfil de execução apresentado até o 
ano de 2009. Assim, tal como exposto no item 14 acima, a concreção de ambos os Perfis terão 
seus custos, objetos e objetivos aferidos quando do encerramento dos respectivos convênios, 
ação esta idêntica àquela analise realizada quando da aprovação de uma revisão de Perfil de 
Projeto.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Considerando que a Unidade se compromete a realizar aferição dos custos, objetos e objeti-
vos quando do encerramento do convênio, atividade esta que se assemelha a análise realizada 
quando da revisão de perfil, mantem-se a recomendação até que sejam produzidos os efetivos 
resultados da análise. 

Recomendação não atendida.
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Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02/09/2013:

“Esclarecemos que o convênio de Olinda já se encontra encerrado e baixado junto ao SIAFI desde 
setembro de 2012. Quanto ao convênio de Manaus, este ainda se encontra em execução.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Não houve manifestação sobre a efetiva alteração de perfil.

Recomendação não atendida.

RECOMENDAÇÃO 003 (Recomendação 16 da Nota Técnica 2.288/2011/DRCUT)

Que a UCG comprove a forma de contratação adotada para a execução dos itens remanescen-
tes das obras de restauração da Igreja do Carmo e da Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis, em 
Olinda, e de restauração do Paço da Liberdade, em Manaus.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Sobre as obras de restauração da Igreja do Carmo e da Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis, se-
gue a documentação que comprova os distratos dos contratos das referidas obras (Documen-
tação XI). No caso da Igreja, segue documento informando que o saldo será executado pela Su-
perintendência do Iphan em Pernambuco e a obra da Praça do Carmo, segundo informação da 
UEP, será executada com recursos próprios da prefeitura. No caso da obra de restauração do 
Paço da Liberdade em Manaus, segue documentação enviada pela UEP (Documentação XII).”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

No que se refere à restauração da Igreja do Carmo, os documentos comprovam a realização 
do distrato com a empresa que executava os serviços. A obra teria sido retirada do Perfil do 
Projeto de Olinda no Programa Monumenta e acordada sua inserção no Plano de Ação do 
IPHAN através do PAC Cidades Históricas, conforme Ofício nº 038/2010, de 9.8.2010. No 
mesmo expediente, a Prefeitura de Olinda propõe a transferência para a ação de Recuperação 
de Imóveis Privados, dos recursos previstos para a restauração da Igreja do Carmo. Todavia, 
não há indicativo, na documentação, para o efetivo deslinde da situação no sentido de compro-
var a forma de contratação adotada para a execução dos itens remanescentes e das medidas 
propostas pela Prefeitura. 
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Com relação ao Paço da Liberdade em Manaus, os documentos comprovam a realização do 
distrato, bem como informam a realização de novo processo de contratação, tendo sido outra 
empresa declarada vencedora.

Recomendação parcialmente atendida. 

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02/09/2013:

“Informamos que os itens remanescentes da obra da Igreja do Carmo foram contratados pela 
Superintendência do IPHAN em Pernambuco, a Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis foram con-
tratados pela Prefeitura Municipal de Olinda e a obra do Paço da Liberdade foi contratada pela 
Prefeitura Municipal de Manaus, sendo que todas já se encontram concluídas.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Tendo em vista que as obras já foram concluídas, considera-se a recomendação atendida. 

1.5 Todos os investimentos integrados previstos no Programa foram concluídos?

Em dez anos de vigência do Monumenta, foram concluídos 62,46% dos investimentos inte-
grados programados. Portanto, 37,54% dos investimentos não foram concluídos, sendo que 
18,61% sequer foram iniciados. 

Foram dados como concluídos todos os investimentos integrados programados para as cidades 
de Alcântara/MA, Icó/CE e Natividade/TO. Por outro lado, nenhum investimento foi concluí-
do em Manaus/AM e, apresentaram-se com baixo percentual de conclusão dos investimentos 
os municípios de Mariana/MG (7,14%), Congonhas/MG (16,67%), Laranjeiras/SE (37,5%) e 
Penedo/AL (45,45%). O maior quantitativo de investimentos programados, mas não iniciados 
no período da vigência do Monumenta, foi verificado no município de São Cristóvão/SE (dez 
investimentos).

2. As contratações foram executadas observando a aderência aos normativos e regra-
mentos de licitação aplicáveis?

2.1 Houve aderência, nas contratações realizadas, aos normativos e regramentos de licitação apli-
cáveis?

a) Ausência de pesquisa de preços em processos licitatórios (Nota Técnica nº 2.288/2011/
DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – Constatação 003).
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Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Estacionamento do Fortim
Em análise ao processo administrativo relativo à Concorrência nº 001/2007, identificou-se a 
existência de orçamento estimativo da licitação, mês de referência fevereiro/2007, assinado 
pelo Engenheiro Civil CREA nº 15692/D. Todavia, não se identificou nos autos qualquer docu-
mentação comprobatória da pesquisa de preços efetuada para a formação dos valores orçados. 
Ademais, não foi explicitado se esses valores foram obtidos de alguma tabela oficial de preços 
ou foram coletados junto a fornecedores.

Ressalta-se que, caso os valores tenham sido obtidos de tabelas oficiais, deveria, a Prefeitura do 
Município de Olinda, apresentar cópias das extrações efetuadas nas citadas tabelas. Por outro 
lado, na hipótese dos valores terem sido obtidos junto a fornecedores, deveriam ser apresenta-
dos: relação dos possíveis fornecedores dos insumos; cópias das cotações de preços realizadas 
com os fornecedores; memória de cálculo do valor estimado de cada insumo obtido a partir 
dos valores cotados junto a diversos fornecedores; e detalhamento analítico, com as respec-
tivas fontes de informação da obtenção do referido detalhamento, dos serviços constantes da 
planilha orçamentária, com vistas a fundamentar os quantitativos de utilização de cada insumo.

Assim, não houve a devida fundamentação do orçamento da obra proposta pelo Município de 
Olinda, nos termos do no art. 6°, IX, “f”, da Lei n° 8.666/93. Vale registrar que, por meio da 
Solicitação de Fiscalização nº 201106926/002, de 22.03.2011, foram requeridas justificativas à 
Unidade Executora de Projeto (UEP) acerca desse apontamento. Contudo, até o encerramen-
to dos trabalhos de fiscalização, não houve qualquer manifestação.

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Igreja do Carmo
Não foi comprovada a realização de pesquisa de preço para elaboração de planilha orçamentá-
ria, referente à estimativa dos custos da obra de Restauração da Igreja do Carmo, bem como 
foi verificada a ausência de detalhamento para o item referente à consolidação estrutural.

Não foram identificados no processo licitatório destinado à contratação de empresa para exe-
cução de serviços de Restauração da Igreja do Carmo em Olinda/PE, documentos que com-
provassem que a UEP Olinda/PE, tivesse realizado pesquisa de preços para fundamentar a 
elaboração de sua planilha estimativa. Instada a apresentar a memória de cálculo e a base de 
referência dos custos de seu projeto, a UEP não apresentou justificativas e/ou esclarecimentos.

Um dos elementos de custo que merece destaque foi a ausência de detalhamento e especifi-
cações para o item “4.7.1 – Consolidação estrutural da Igreja do Carmo”. Para este item foi 
orçado o valor de R$ 150.141,20, representando 27% do valor global, tendo sido contratado 
por R$156.892,94. A unidade tomada como referência de quantitativo no orçamento foi esti-
mada em “1 unidade”. 

É certo que os dados consignados na planilha orçamentária foram insuficientes para estimar o 
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custo do serviço, todavia, o licitante formado pelo consórcio das empresas Delta Construções 
S.A. e JME Engenharia Ltda., além de apresentar proposta de preço para o item, o fez em valor 
superior ao estimado pela UEP. Lembrando ainda que este foi um dos fatores de desclassifica-
ção de um dos licitantes no certame licitatório. 

A UEP também foi instada a prestar esclarecimentos, mas não se manifestou até o encerra-
mento dos trabalhos.

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis
Em análise ao processo administrativo relativo à Tomada de Preços nº 001/2003, identificou-se 
a existência de orçamento estimativo da licitação, sem data e assinatura. Vale ressaltar que não 
se identificou nos autos qualquer documentação comprobatória da pesquisa de preços efetu-
ada para a formação dos valores orçados. Ademais, não foi explicitado se esses valores foram 
obtidos de alguma tabela oficial de preços ou foram coletados junto a fornecedores.

Ressalta-se que, caso os valores tenham sido obtidos de tabelas oficiais, deveria a Prefeitura do 
Município de Olinda apresentar cópias das extrações efetuadas nas citadas tabelas.

Assim, não houve a devida fundamentação do orçamento da obra proposta pelo Município de 
Olinda, nos termos do no art. 6°, IX, ‘f’, da Lei n° 8.666/93. Vale registrar que, por meio da 
Solicitação de Fiscalização nº 201106930/002, de 22.03.2011, foram requeridas justificativas à 
Unidade Executora de Projeto (UEP) acerca desse apontamento. Contudo, até o encerramen-
to dos trabalhos de fiscalização, não houve qualquer manifestação.

Município: Olinda/PE Patrimônio: Largo do Varadouro

Em análise ao processo administrativo relativo à Tomada de Preços nº 006/2005, identificou-se 
a existência de orçamento estimativo da licitação (Anexo 15 do Edital), assinado pelo Enge-
nheiro Civil CREA nº 15692/D. Todavia, não se identificou nos autos qualquer documentação 
comprobatória da pesquisa de preços efetuada para a formação dos valores orçados. Ademais, 
não foi explicitado se esses valores foram obtidos de alguma tabela oficial de preços ou foram 
coletados junto a fornecedores.

Vale registrar que, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201106932/002, de 22.03.2011, 
foram requeridas justificativas à Unidade Executora de Projeto (UEP) acerca desse apontamento. 
Contudo, até o encerramento dos trabalhos de fiscalização, não houve qualquer manifestação.

Município: Recife 
Patrimônio: Igreja Madre de Deus
Em análise aos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 005/2002, relativo à 
obra de recuperação da Igreja Madre de Deus, verificou-se a inexistência de qualquer docu-
mento, anexo aos referidos autos, relativo à realização de pesquisa de preços com o fito de 
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subsidiar o orçamento básico elaborado pela Comissão Permanente de Licitação para a estima-
tiva do valor da contratação.

Foi efetuada a seguinte recomendação ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 04 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)

Que a UCG adote providências para anexar aos autos a documentação comprobatória das 
pesquisas de preços efetuadas para a formação dos valores orçados, bem como emita opinião 
sobre adequação de tais preços, informando se refletem ou não os preços de mercado, incluin-
do tal posicionamento na avaliação final do Programa.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Sobre a obra de reurbanização do Estacionamento do Fortim, a UEP informou que a pesquisa 
de preço não foi arquivada junto ao processo. Diante disso, estamos encaminhando a com-
posição de preços unitários e cópia do parecer da análise orçamentária do certame licitatório 
(Documentação III);

Quanto à obra de restauração da Igreja do Carmo, encaminhamos cópias da planilha contratu-
al, composição de preços unitários e parecer sobre a análise orçamentária da proposta vence-
dora (Documentação IV);

Sobre a obra de revitalização da Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis segue anexa cópia da tabela de 
preços da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife que orientou a elaboração dos pre-
ços da licitação e parecer sobre a análise orçamentária da proposta vencedora (Documentação V);

Obra de requalificação do Largo do Varadouro segue cópia da tabela de preços da Empresa de 
Manutenção e Limpeza Urbana de Recife que orientou a elaboração dos preços da licitação e 
parecer sobre a análise orçamentária da proposta vencedora (Documentação VI); e.

Sobre a obra de restauração da Igreja Madre de Deus, segue cópia da tabela de preços da Em-
presa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife e parecer sobre a análise orçamentária da 
proposta vencedora (Documentação VII).”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Reurbanização do Estacionamento do Fortim: Não foi comprovada a fonte das estimativas de 
preços para a formação dos valores orçados. Assim, mantem-se o entendimento de que não 
houve a devida fundamentação do orçamento da obra proposta pelo Município de Olinda. Com 
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relação à adequação aos preços de mercado, foi apresentado relatório, produzido pela empresa 
Diniz Arquitetura, que conclui que os valores dos serviços são compatíveis com os valores do 
mercado regional, no entanto, não foram informadas as referências de base de comparação que 
levou a exarar tal conclusão. Ainda sobre a regularidade dos preços, tomando-se como exemplo 
a utilização de cimento Portland, tem-se que as planilhas de composição de preços unitários de 
serviços consideram o preço unitário do referido bem em R$0,32. Tomando essa informação, 
a planilha de código 4.21.4, assinala a quantidade de 0,71kg de cimento Portland ao preço de 
R$0,32 o que indicaria que um saco de cimento custaria à época R$22,54. No entanto, em con-
sulta aos dados estatísticos da Câmara Brasileira da Construção Civil, o preço médio do referido 
cimento no Brasil seria de R$14,40 e, em Pernambuco, a média foi de R$13,50, considerando o 
mês de julho de 2007, data da assinatura do parecer da empresa de arquitetura.

Restauração da Igreja do Carmo: Não foi comprovada a fonte das estimativas de preços para a 
formação dos valores orçados. Assim, mantem-se o entendimento de que não houve a devida 
fundamentação do orçamento da obra proposta pelo Município de Olinda. Com relação à ade-
quação aos preços de mercado, não foi acostada documentação, contrariamente ao que afirma 
a Unidade. Tomando-se como exemplo o custo do cimento Portland das diversas planilhas de 
composição de preços unitários, elaboradas em maio de 2005, o preço do saco (50 quilos) do 
referido material seria de R$20,00 ou de R$0,40 o quilo. Todavia, os dados estatísticos produzi-
dos pela Câmara Brasileira da Construção Civil aponta que o preço médio desse material seria, 
para o mesmo período, de R$0,30 no Brasil e R$0,34 em Pernambuco, ou, ainda de acordo 
com a Câmara, R$15,29 para o Brasil e R$15,00 para Pernambuco.

Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis: De fato, para este investimento foi apresentada a planilha da 
Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, que segundo a convenente, teria orientado 
a elaboração da estimativa da contratação. Na documentação encaminhada pela Unidade, consta 
pronunciamento de Engenheiro Civil (CREA 698/D-DF), de 12.11.2003, que recomenda ajustes 
no preço da contratação. Todavia, não há comprovação de que os mesmos tenham sido efetuados. 

Requalificação do Largo do Varadouro: De fato, para este investimento foi apresentada a pla-
nilha da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, que segundo a convenente, 
teria orientado a elaboração da estimativa da contratação. Todavia, o parecer acostado não 
explica o motivo de o preço da contratação ter superado a estimativa da UEP-Olinda.  E se, a 
UEP-Olinda se utilizou de planilha da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, 
qual o motivo do resultado de sua estimativa, vez que o parecer aponta, no item 4, que o valor 
apontado pela UEP teria sido até menor que o da própria EMLURB.

Restauração da Igreja Madre de Deus: A planilha apresentada faz referência à data de dezem-
bro de 2004 e a Tomada de Preços objeto da análise é de 2002. E, ainda, no segundo relatório 
de análise da planilha orçamentária, quanto aos dados da obra, afirma que o orçamento seria 
de 17.08.2001. 

Recomendação não atendida.
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Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Reiteramos as informações anteriores a respeito, esclarecendo que trata-se de obras encerra-
das e respectivos convênios dados baixa junto ao Tesouro Nacional. Para melhor aclaramento 
sobre o assunto, anexamos os relatórios finais dos convênios citados, assim como os espelhos 
de comprovação junto ao Tesouro Nacional.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Os fatos tratados acima compreendem que há necessidade de aprofundamento sobre a re-
gularidade dos custos envolvidos. Aliás, essa é, inclusive, uma etapa esperada da prestação de 
contas. Nesse sentido, a manifestação da Unidade não esclarece em definitivo o assunto. 

Recomendação não atendida.

b) Exigência de garantia de proposta em valor superior ao legalmente permitido (Nota Téc-
nica nº 2288/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – Constatação 004).

Município: São Francisco do Sul/SC 
Patrimônio: Museu Nacional do Mar
Verificou-se no item nº 8 do Edital de licitação (Tomada de Preço nº 229/2002) a exigência de 
comprovante de depósito de garantia de proposta no valor de R$ 17.500,00, o que correspon-
de a aproximadamente 5% do valor estimado para contratação (R$ 351.991,73), definido em 
planilha orçamentaria constante das páginas 101 a 104 do referido processo.

A exigência de tal garantia vai de encontro ao que estabelece o item III do artigo 31 da Lei nº 
8.666/93, que estabelece o percentual de 1% do valor estimado para contratação como a má-
xima garantia de proposta aplicável. O fato representa, portanto, um limitador desnecessário e 
indevido à ampla participação de concorrentes no processo licitatório.

Município: São Francisco do Sul/SC 
Patrimônio: Mercado Público Municipal
Verificou-se no item nº 8 do Edital de licitação (Tomada de Preço nº 229/2002) a exigência de 
comprovante de depósito de garantia de proposta no valor de R$ 29.485,33, o que correspon-
de a 5% do valor estimado para contratação (R$ 589.706,77) definido em planilha orçamentá-
ria constante das páginas 177 a 192 do referido processo. 

Município: São Francisco do Sul/SC 
Patrimônio: Orla Marítima do Museu do Mar ao Museu Histórico
Verificou-se no item nº 8 do Edital de licitação (Edital de Tomada de Preço nº 113/2003) a exi-
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gência de comprovante de depósito de garantia de proposta no valor de R$ 50.000,00, o que 
corresponde a aproximadamente 3,8% do valor estimado para contratação (R$ 1.326.259,95) 
definido em planilha orçamentária constante das páginas 66 a 95 do referido processo.

Foram efetuadas as seguintes recomendações ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 05 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)

Que após a localização dos documentos relativos ao certame realizado para a adequação e 
revitalização da orla marítima no trecho entre o Museu do Mar e o Museu Histórico, no mu-
nicípio de São Francisco do Sul, a UCG proceda a analise quanto à existência de impugnações, 
bem como acerca de eventuais licitantes desabilitados em decorrência da exigência de garantia 
em valor superior ao limite estabelecido pela Lei nº 8.666/93, e complemente a manifestação 
apresentada a esta Controladoria.

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Esta UCG entende que muito embora haja ocorrido a indevida exigência de garantia de pro-
posta acima do permitido pela legislação nacional, tal fato não comprometeu efetivamente a 
concorrência, posto que no citado certame as quatro empresas que participaram da licitação 
foram habilitadas e classificadas (Conenbra – Construções e Obras Ltda., Viaplan – Engenharia 
Ltda., Engepasa Infraestrutura Ltda. E Tec – Técnica de engenharia Catarinense Ltda.), não ha-
vendo nenhuma solicitação de impugnação do Edital. Compete também destacar que a analise 
dos quesitos editalícios por parte da UCG foi intensificada a partir de 2004 com a posse de 
servidores temporários concursados, o que conferiu maior capacidade de análise e acompa-
nhamento dos processos de contratação de obras.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Tendo em vista que as empresas participantes foram habilitadas, acata-se a justificativa no con-
texto da recomendação em apreço, vez que houve reconhecimento da imposição de cláusula 
restritiva e não há possibilidade temporal de interferir no processo licitatório. Todavia, é im-
portante mencionar que, as restrições à competitividade podem afetar a intenção de diversas 
empresas participarem do certame, prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa. 

Recomendação Atendida.

RECOMENDAÇÃO 002 (Recomendação 04 da Nota Técnica nº 2288/DRCUT)

Que a UCG e o IPHAN abstenham-se de aprovar Editais que contenham exigência de com-
provante de depósito de garantia de proposta, que venha a contrariar o item III, do art. 31, da 
Lei 8.666/93.
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Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“A UCG atenderá a recomendação dessa CGU no sentido de não adotar editais que conte-
nham exigências de comprovação de depósito de proposta, que venha a contrariar o item III, 
do art. 31, da Lei 8.666/93.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Tendo em vista que a Unidade reconhece a impropriedade apontada e se comprometeu a ob-
servar o mandamento legal citado, acata-se a recomendação. 

Recomendação atendida. 

c) Utilização de cláusula editalícia restritiva à competitividade (Nota Técnica nº 2288/DR-
CUT/DR/SFC/CGU-PR – Constatação 005).

Município: São Francisco do Sul/SC 
Patrimônio: Museu Nacional do Mar
O Edital da Tomada de Preços nº 229/2002 restringiu a competitividade do certame ao exigir 
Certidão do Procon e incluir especificação injustificada de marca de produtos a serem contra-
tados. 

Relativamente à regularidade fiscal, o item 5.3.2.2 do referido edital previu a exigência de apre-
sentação de Certidão de Negativa de Violação dos Direitos do Consumidor (CNVDC), o que 
extrapola os documentos admitidos para essa finalidade pela Lei nº 8.666/93, em seus artigos 
27 e 29. 

As exigências retro citadas, ao afrontarem o disposto na Lei nº 8.966/93, demonstram falta de 
embasamento legal, podendo redundar em restrição injustificada do universo das empresas 
aptas a participarem do processo licitatório, uma vez que participaram do certame apenas as 
3 empresas.

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis
Em análise ao Edital nº 001/2003 verificou-se que, na alínea “b” do item 5.3.3, foi exigida 
certidão negativa de ilícitos trabalhistas como forma de comprovar a regularidade fiscal dos 
licitantes. Levando-se em consideração a cobrança de tal requisito, dentre outros, a comissão 
especial de licitação registrou na ata da abertura do processo licitatório que a licitante Constru-
tora Pentágono Ltda. satisfez, na íntegra, as exigências contidas no edital, contudo, inabilitou a 
licitante Agam Tecnologia Ltda. em vista de a mesma ter apresentado uma certidão positiva de 
infrações trabalhistas.
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Em 13/10/2003, a Agam Tecnologia Ltda. impetrou recurso administrativo contra o julgamento 
da habilitação proferida pela comissão de licitação, alegando que o art. 29 da Lei nº 8.666/93 
dispõe de forma taxativa sobre os documentos possíveis de serem exigidos para efeito de 
habilitação quanto à regularidade fiscal. A recorrente argumentou que a certidão negativa de 
ilícitos trabalhistas não faz parte do rol da documentação necessária para comprovação de re-
gularidade fiscal e que a lei supra não prevê a hipótese de inclusão desse documento dentre as 
possíveis exigências da licitação.

Em consequência do recurso interposto, a comissão especial de licitação formalizou Relatório 
datado de 21.10.2003, onde fez consignar a sua apreciação sobre os argumentos apresentados 
pela recorrente.

É importante destacar que a comissão faz registrar em seu relatório o comentário de que a 
exigência de apresentação da referida certidão não caracteriza, sobre qualquer hipótese, uma 
forma de demonstrar que os licitantes estariam regulares quanto ao aspecto fiscal, e comple-
menta que se assim procedesse estaria extrapolando os ditames legais, haja vista os artigos 27 
a 31 da lei de licitações serem taxativos e não admitirem outras formas de comprovação, senão 
as que elencam.

Em seguida, a comissão argumenta que em se tratando de captação de recursos de um orga-
nismo internacional, não há que se cogitar em ferimento ao diploma legal em comento, em 
vista dos membros da comissão terem se baseado no dispositivo do § 5º do art. 42 da Lei nº 
8.666/93.

Vale frisar que o caput do artigo em questão, trata da necessidade de adequação do edital às di-
retrizes da política monetária e do comércio exterior e às exigências dos órgãos competentes, 
quando se tratar de concorrência de âmbito internacional.

Acrescente-se que no parecer técnico (Informação Técnica nº 652/2003), datado de 16.12.2003, 
emitido pela consultoria jurídica da Unidade Central de Gerenciamento do programa – UCG, 
constam registros de falhas na elaboração da minuta do edital, inclusive relato de que o instru-
mento convocatório em tela não obedeceu ao modelo recomendado pela UCG, tendo impli-
cado em limitação do número de participantes, senão vejamos:

“(...) Ocorre que a minuta de edital utilizada para a presente licitação pela Comissão Especial 
de Licitação não foi baseada na minuta recomendada pela UCG.

A minuta de edital adequada para realização da licitação, bem como o check list de procedimen-
tos, receberam não objeção do BID pela CBR 3479, de 01/8/2002 e foram encaminhados para 
a Unidade Executora do Projeto em Olinda por meio do Ofício Circular 631, de 02/08/2002. 
A inobservância de tal procedimento implicou em limitação do número de participantes (...)” 

Pontue-se ainda que o parecer aborda que o edital poderia ter sido corrigido em tempo, atra-
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vés de aditamento ou expedição de um novo, conforme transcrito a seguir:

“(...) À luz da Lei 8.666/93, revelando-se falho ou inadequado aos propósitos da Administração, 
o edital poderia ter sido corrigido em tempo, através de aditamento ou expedição de um novo, 
sempre com republicação e reabertura de prazo (...)”

Sendo assim, a equipe não visualizou sustentação legal para a previsão de tal exigência, bem 
como para a inabilitação da Agam Tecnologia Ltda. 

Município: Porto Alegre/RS  
Patrimônio: Igreja Nossa Senhora das Dores
Em relação ao Processo nº 002.081005.07.5 (Concorrência n° 02/2007), referente à restaura-
ção da Igreja Nossa Senhora das Dores, constatou-se exigência indevida disposta no subitem 
5.3.4, de a empresa licitante “possuir em seu quadro permanente, pelo menos um Arquiteto 
Restaurador detentor de atestados ou anotações de responsabilidade técnica por execução 
de obra ou serviço”, tal obrigação configura restrição à competitividade quanto à qualificação 
técnica, tendo em vista que o art. 30, § 3º, inciso I da Lei nº 8.666/93, não obriga que este 
profissional possua vínculo empregatício, conforme Acórdãos TCU nº 2.297/2005, 361/2006 e 
291/2007 – Plenário.

Cabe ressaltar que as empresas de CNPJ 93.008.647/0001-40 e 90.034.349/0001-37 foram 
consideradas inabilitadas, conforme ata de julgamento e habilitação, por não possuírem em seu 
quadro permanente pelo menos um arquiteto restaurador, apesar de terem propostas mais 
vantajosas para a administração.

Mediante Ofício nº 018/2011/UEP/POA, de 18.03.2011, o gestor informou:

“O Programa Monumenta é um programa do Ministério da Cultura com recursos oriundos do orça-
mento federal, de financiamento do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento e das Prefeitu-
ras onde o Programa está inserido. Conta com a parceria da UNESCO e da Caixa Econômica Federal 
e está vinculado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Hoje 26 cidades 
históricas de todas as regiões são contempladas pelo Monumenta.

O Projeto (denominação nos municípios) Monumenta é administrado em Porto Alegre pela Unidade 
Executora do Projeto – UEP/Monumenta – da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal 
da Cultura, responsável pelo gerenciamento dos projetos, contando com a cooperação de várias ou-
tras secretarias, entre as quais a SMOV, responsável por todas as licitações das obras de restauração 
do Monumenta, a SMF, responsável pela administração dos recursos e liberação dos mesmos e pela 
PGM, responsável pelos contratos e aditivos.

A função precípua da unidade executora é aplicar na cidade de Porto Alegre os procedimentos, nor-
mas acordados por Convênio com o Ministério da Cultura, e constante do Regulamento Operativo 
do Programa. Tais procedimentos são comuns a todas as cidades e incluem a Minuta de Edital de 
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Licitação, normas para elaboração de projetos e orçamentos, rotinas para a liberação dos recursos, 
que escapam às determinações locais e que devem ser seguidas sob pena de suspensão do Convênio.

A execução dos projetos e dos orçamentos deve seguir os cadernos técnicos e os modelos fornecidos 
pelo Ministério. São aprovados nas instâncias locais (prefeitura e 12ªSR/IPHAN), mas são reanali-
sados no Ministério, o qual solicita, mesmo após a aprovação local, todas as alterações, correções 
que julgar necessárias. Ao final desta Etapa, chamada Fase 1, a Unidade Central de Gerenciamento 
– UCG do MinC, através de Nota Técnica e Ofício, libera o lançamento da Licitação.

A Fase 2 é a preparação da Licitação pela UEP, que providencia o preenchimento do Edital fielmente 
conforme o Modelo fornecido, junta os projetos e orçamentos aprovados e corrigidos e solicita a 
SMOV – entidade licitadora – um Parecer Jurídico sobre o Edital, projetos e demais documentos. 
Previamente ao lançamento da Licitação, toda esta documentação é reenviada ao Ministério que a 
reanalisa e emite uma Nota Técnica e um Parecer Jurídico sobre a Fase 2. Aprovada a documentação 
pelo MinC, a Prefeitura está autorizada a lançar a licitação. Após o encerramento do certame, todo 
o material referente à licitação é enviado novamente ao MinC, que após análise autoriza a Fase 3.

A Fase 3 constitui-se na preparação e assinatura do Contrato. O mesmo é também fiel a um Modelo 
fornecido pelo MinC. Na Prefeitura de Porto Alegre, esta etapa fica a cargo da Procuradoria Geral 
do Município – PGM.

Com base nas informações acima a questão pode ser respondida tendo em vista o fato de que o 
Edital de Licitação é um modelo fornecido pelo MinC o qual não pode ser alterado pelas Unidades 
Executoras (...). Quanto à questão (...) há uma Decisão Normativa do CONFEA/CREA que ampara 
a exigência do Edital”.

O gestor apesar de informar que há decisão do Confea/Crea que ampara a exigência, não 
apresenta documentação comprobatória, e o fato do edital ser um modelo fornecido pelo 
MinC e que por isso não pode alterar seu conteúdo, não o exime da responsabilidade quanto à 
elaboração do edital de licitação.

Município: Recife/PE 
Patrimônio: Rua da Moeda, Avenida Alfredo Lisboa, Rua Madre de Deus, Trecho do 
Vigário Tenório, Aluísio Magalhães e Aluísio Periquito.
Com relação ao Processo Licitatório nº 0065/2005 – Concorrência n.º 07/2005, do tipo menor 
preço global, cujo objeto consiste na “Urbanização da Rua Madre de Deus, trecho da Rua Vi-
gário Tenório, Rua da Alfândega, Rua Aluísio Magalhães, Rua Aluísio Periquito, Rua da Moeda e 
trecho da Av. Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife/PE”, observou-se que treze empresas retira-
ram os documentos referentes ao certame, contudo, quatro empresas formalizaram proposta: 
a) Edificarte Construtora e Incorporadora Ltda.: R$ 1.497.235,40; b) DHF Engenharia Ltda.: 
R$ 1.652.797,36; c) ABF – Engenharia, Serviços e Comércio Ltda.: R$ 1.662.391,59; d) Plínio 
Cavalcanti e Cia Ltda.: R$ 1.711.691,89.
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Em que pese a empresa Edificarte Construtora e Incorporadora Ltda. ter apresentado a me-
lhor proposta, foi desclassificada com base no item 9.2 do edital, pois orçou um único item 
(06.06) acima do valor da planilha base. O citado item do edital está redigido da seguinte forma: 
“9.2. será desclassificada a empresa que apresentar preços unitários e totais superiores aos da 
planilha de preços, anexo 4 do edital”

O Presidente da CPL, por meio do Ofício n.º 001/06 – CPL – URB/Recife (fls. 1290-1), de 
24.01.2006, buscou orientação junto ao Coordenador do Programa Monumenta, nos seguintes 
termos:

“(...) segundo se depreende nos mencionados valores, a proponente Edificarte ofertou o menor preço 
global, cuja diferença entre esta e a segunda colocada monta R$ 155.543,54 (cento e cinquenta e 
cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Ocorre que a proponente, no item 06.06 – Equipamentos Urbanos – Construção de rampas para 
deficientes físicos “tipo DK”, relativo à Rua Madre de Deus e entorno, procedeu a uma variação 
entre o preço constante em nossa planilha e o ofertado pela mesma de R$ 2,21 para R$ 65,43, res-
pectivamente. Tal diferença, quando multiplicada pelo quantitativo do item em questão (16,03 m2) 
totaliza o valor de R$ 1.048,84 (mil e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

(...)

Segundo se depreende da documentação em anexo, o valor global ofertado pela proponente – R$ 
1.497.235,40, quando comparado com o total do item que restou extrapolado, representa algo em 
torno de 0,07% do já mencionado valor total da proposta.

Considerando a diferença entre a primeira e a segunda colocada (R$ 155.543,54) e sem perdermos 
de vista o percentual irrelevante em relação ao preço global, consultamos esta UCG quanto ao 
aproveitamento da proposta de menor preço, em que pese, no pré-falado item, ter a proponente 
superado o valor constante da nossa planilha, conforme previsão do edital (item 9.2)”.

Por meio de mensagem eletrônica (fl. 1292), de 07/02/2006, a Assessoria Jurídica do Programa 
Monumenta respondeu nos seguintes termos:

“(...) O fato da diferença entre as propostas da primeira colocada para a segunda, corresponder ao 
montante de R$ 155.543,54, não exime a CPL da fiel observância ao Princípio da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório, consagrado nos artigos 3º e 41 da Lei de Licitações.

Ao que nos consta, a segunda colocada cumpriu estritamente o preceituado no edital, e segundo 
informações da Comissão de Licitações, a proposta da primeira colocada foi a única a apresentar 
erro na composição de preços unitários, descumprindo desta forma com o pactuado no item 9.2 do 
edital, que preconizava a desclassificação da proposta que apresentasse preços unitários e totais 
superiores aos da planilha de preços, constantes do Anexo 4.



95

Sendo assim, entendemos que a segunda colocada não poderia sofrer julgamento parcial, em decor-
rência da maior vantagem oferecida pela proposta da primeira colocada.”

A Ata de Julgamento Final da CPL-URB (fls. 1332-3), de 15.02.2006, decidiu pela desclassifica-
ção da empresa nos seguintes termos:

“(...) considerando o estudo comparativo entre os preços ofertados pelas proponentes e os de refe-
rência da URB/Recife, como também parecer da Diretoria de Obras/URB, datado de 14/02/2006, 
apresentado no verso do estudo comparativo, conforme transcrição a seguir: ‘Após análise técnica 
do estudo comparativo, propostas de preços e composições de preços das licitantes em julgamento, 
temos a expor: Edificarte Construtora e Incorporadora Ltda. – Não atendeu ao item 9.2 do edital em 
que se recomenda desclassificar a proposta que apresenta preços unitários e totais superiores aos 
da planilha de preços. (...) somos de parecer favorável à desclassificação da Edificarte Construtora 
e Incorporadora Ltda.’ (...) A Comissão Permanente de Licitação decide pela desclassificação da 
proposta da empresa Edificarte Construtora e Incorporadora Ltda.”

Em 23.02.2006 a empresa desclassificada interpôs recurso administrativo (fls. 1407-12) pe-
rante a CPL, com vistas a reverter sua desclassificação. A CPL – URB, por meio de Parecer 
nº 003/2006, de 22.03.2006, negou provimento ao pedido. A decisão da CPL baseou-se em 
Parecer s/nº da Diretoria de Obras da URB – Recife, cujo trecho é transcrito a seguir:

“b) Caso não fosse respeitada a exigência consagrada naquele subitem, que recomenda ‘desclassi-
ficar a proposta que apresentar preços unitários e totais superiores aos da planilha de preços, cons-
tante do anexo 4’, estaríamos promovendo um julgamento parcial, pois que, as demais licitantes que 
apresentaram suas propostas em total conformidade com o instrumento convocatório seriam prete-
ridas do processo de escolha de forma injusta e, aí sim, estaríamos caminhando no sentido de ferir 
letalmente o princípio da impessoalidade, da igualdade, da legalidade inerente ao processo licitató-
rio. Face ao exposto, somos de parecer contrário ao provimento do recurso interposto, mantendo-se 
a classificação anterior proferida pela CPL”.

O parecer da Assessoria Jurídica conclui o seguinte: “É de se concluir que a decisão da CPL, 
ao desclassificar proposta da recorrente, não contém qualquer ilegalidade, ainda mais quando 
recomendada e ratificada pelo órgão internacional financiador dos recursos licitatórios, que 
dispõe prerrogativa nos exatos termos do parágrafo 5º do art. 42 da Lei das Licitações”.

Em 27.04.2006, a Coordenação do Programa Monumenta, por intermédio do Ofício nº 
0650/2006 – CCONV/UCG/MONUMENTA/MinC, aprovou o procedimento licitatório. O 
certame foi adjudicado e homologado em 28.04.2006, sendo a empresa DHF Engenharia Ltda. 
declarada vencedora.

Assim, considerando que o objetivo principal da realização da licitação é obter a proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública, e que o item responsável pela desclassificação da em-
presa vencedora representava apenas 0,07% do total da obra, ou seja, R$ 1.048,84, enquanto 
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a desclassificação da proposta vencedora acarretou um gasto adicional de R$ 155.543,54, com 
a contratação da empresa que apresentou a segunda melhor proposta, verifica-se que a con-
tratação não observou a exigência da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. 
Vale ressaltar que nas considerações apresentadas pelo gestor não são apresentadas manifesta-
ções que questionem a técnica ou a qualidade da proposta apresentada pela empresa Edificarte 
Construtora e Incorporadora Ltda.

Com relação ao risco de jogo de planilhas, motivação da inclusão de cláusula no edital prevendo 
desclassificação de propostas com valores unitários acima do orçamento de referência, seria 
necessário um aditivo no item com sobrepreço da ordem de 1.480%, passando o quantitativo 
de construção de rampas para deficientes físicos tipo “DK” de 16 m² para 2.377 m², de modo 
que a Administração tivesse o mesmo prejuízo que teve com a contratação da segunda coloca-
da. Tal fato só seria possível com uma radical mudança de projeto, o que seria apenas viabiliza-
do com a anuência da Administração.

Assim, observa-se que a Administração não procurou alternativas com vistas a garantir a sele-
ção da proposta mais vantajosa (como negociação com a empresa contratada, ou até mesmo 
a anulação da licitação), optando pela homologação de proposta com valor acima da que seria 
possível junto ao mercado local.

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Largo do Varadouro.
O art. 30 da Lei nº 8.666/93 determina qual a documentação que pode ser requerida aos li-
citantes no intuito de se aferir a qualificação técnica dos mesmos. Dentre esses documentos, 
o inciso II do referido artigo elenca a comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. O 
inciso I do § 1º do artigo em comento, por sua vez, estabelece como deve se dar a referida 
comprovação, conforme transcrição a seguir.

“§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso de licitações 
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as 
exigências a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanen-
te, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por exe-
cução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos”.

No tocante à comprovação da qualificação técnica dos licitantes, a alínea c.1.1 do subitem 5.3.5 do 
Edital da Tomada de Preços nº 006/2005 definiu as seguintes parcelas como as de maior relevância 
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e valor significativo para a realização das obras de Requalificação do Largo do varadouro: infraestru-
tura urbana, paisagismo e drenagem.

Todavia, em análise ao orçamento estimativo da licitação (Anexo 15 do Edital), verificou-se que 
os gastos com paisagismo correspondiam originalmente a apenas 1,9% do valor global da obra. 
Ademais, conforme relatório da 10ª medição, quando da execução do contrato, em virtude das 
supressões realizadas, apenas um dos itens previstos para os serviços de paisagismo foi mantido 
(alegretes de concreto pré-moldado). Diante desses fatos, verifica-se que não restaram devidamente 
comprovadas as razões para definição dos serviços de paisagismo dentre os de maior relevância e 
valor significativo para a realização da obra em tela.

Vale ressaltar que, conforme Ata de reunião da segunda abertura do processo licitatório, de 
16.08.2005, a empresa J.A. Empreendimentos Ltda. foi considerada inabilitada justamente por não 
ter atendido à alínea c.1.1 do subitem 5.3.5 do Edital, tendo em vista que “deixou de apresentar 
Certidão de Acervo Técnico referente a uma das parcelas de maior relevância (paisagismo)”.

Cumpre registrar que, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201106932/002, de 22.03.2011, 
foram requeridas justificativas à Unidade Executora de Projeto (UEP) acerca desse apontamento, 
contudo, até o encerramento dos trabalhos de fiscalização não houve nenhuma manifestação.

Foram formuladas as seguintes recomendações ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 07 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/SFC/
CGU-PR)

Que a UCG e o Iphan abstenham-se de aprovar editais que determinem obrigações ou façam 
exigências contrárias às prescrições contidas no Inciso I, § 3º, art. 30, da Lei nº 8.666/93.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

A UCG atenderá a recomendação dessa CGU no sentido de não adotar edital que determine 
obrigações ou façam exigências contrárias às prescrições contidas no Inciso I, §3º, do art. 30, 
da Lei 8.666/93.

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Tendo em vista que a Unidade reconhece a impropriedade apontada e se comprometeu a ob-
servar o mandamento legal citado, considera-se atendida a recomendação. 

Recomendação atendida.
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RECOMENDAÇÃO 002 (Recomendação 08 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/SFC/
CGU-PR)

Tendo em vista que houve prejuízo à competitividade na Concorrência nº 02/2007, referente a 
obras na Igreja Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre, verificar se os preços unitários dos 
serviços prestados pela contratada foram compatíveis com os preços de mercado, adotando, 
se for o caso, as medidas necessárias e cabíveis para ressarcimento.

Histórico 01: 

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Inicialmente, para entendimento do caso compete fornecer a transcrição do subitem 5.3.4 em 
sua íntegra, e não apenas um trecho, tal como selecionado pela auditoria. O subitem dispõe:

5.3.4. comprovação de qualificação técnica, constando de:

a) registro da licitante ou inscrição em qualquer uma das regiões do Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia (CREA);

b) comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente pelo menos um Arquite-
to Restaurador detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica por execução de 
obra ou serviço. A declaração da Licitante deverá indicar o nome do profissional e preencher 
os seguintes requisitos: 

b.1 – estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, em nome do profissional, devidamente acompanhados da respetiva Certi-
dão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA, comprovando 
a execução, pelo profissional indicado, de serviços de características semelhantes e de com-
plexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às parcelas de maior relevância 
técnica ou valor significativo, que são as constantes da alínea b.1.1 adiante. 

Tal como já comprovado pela UCG, a exigência de um arquiteto restaurador para execução de 
serviços e obras de conservação e restauro em edifícios encontra fundamento em base norma-
tiva do CREA, conforme, documentos já anexados em resposta anterior:

(…)

Complementarmente, a exigência de que o profissional indicado para habilitação pela empresa 
pertença ao seu quadro permanente encontra amparo na própria Lei 8.666/93, em seu art. 30, 
§1º, Item I, o qual reza:

(…)
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Assim, fica patente que as exigências realizadas no edital encontram-se devidamente emba-
sadas na legislação pertinente, sendo a exigência de um arquiteto restaurador decorrente da 
normatização do Crea/Confea e, a exigência de que este pertença ao quadro permanente da 
empresa, decorrente da  Lei nº 8.666/93, art. 30, §1º, Item I.

Adicionalmente, corroborando o fato de que o detentor das ARTs para o caso deve neces-
sariamente ser um arquiteto restaurador pertencente ao quadro permanente da empresa, 
encontra-se a alínea f – Item 5.4.3 do Edital, onde é explicitado que “(...) O profissional deten-
tor de atestado de responsabilidade técnica referido na alínea b – no caso, arquiteto restaurador 
pertencente ao quadro da empresa – deverá integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela 
execução dos trabalhos e sua substituição só será admitida por outro(s) que detenha(m) as mesmas 
qualificações aqui exigidas e por motivos julgados relevantes e aceito pela Contratante”. 

Pelos motivos expostos, esta UCG entende e ratifica que não houve, no caso em comento, 
limitação editalícia restritiva à competitividade, mas mera aplicação da legislação pertinente a 
licitações públicas, associadas à normatização do órgão regulador das profissões de engenharia, 
arquitetura e agronomia.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

O entendimento gira em torno do vínculo estipulado no item 5.3.4 do Edital. Ocorre que, se-
gundo os entendimentos do TCU nos acórdãos citados na Nota Técnica 2.888/2011, a Lei nº 
8.666/93 não define o que seja “quadro permanente”. Como citado do Acórdão 2.297/2005: 
10. A exigência de que as empresas concorrentes possuam vínculo empregatício, por meio 
de carteira de trabalho assinada, com o profissional técnico qualificado mostra-se, a meu ver, 
excessiva e limitadora à participação de eventuais interessados no certame, uma vez que o es-
sencial, para a Administração, é que o profissional esteja em condições de efetivamente desem-
penhar seus serviços no momento da execução de um possível contrato. Em outros termos, 
o sujeito não integrará o quadro permanente quando não estiver disponível para prestar seus 
serviços de modo permanente durante a execução do objeto licitado.

Em razão de os elementos dos autos não ter sido possível avançar no assunto do tipo de víncu-
lo, e que empresas que haviam apresentado propostas vantajosas para a Administração haviam 
sido inabilitadas, é que se aportou a recomendação. Ademais, pelos normativos citados, não se 
observou a exigência de que os arquitetos envolvidos em projetos possuam vínculo emprega-
tício com as empresas contratadas para a prestação de serviços.

Recomendação não atendida. 

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:
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“Preliminarmente informamos que o serviço contratado ocorreu em um imóvel tombado indi-
vidualmente pelo Iphan desde 1938. A Lei n° 8.666/93 em seu artigo 13, inciso XV, estipula ser 
passível de dispensa de licitação a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históri-
cos. No entanto, a administração, ao invés de valer-se dessa prerrogativa, optou, ainda assim, 
por promover o certame licitatório, deu maior transparência a contratação e promoveu, dessa 
forma, a competitividade além do que a lei prevê. Não reconhecemos ter havido restrição à 
competitividade imposta pelo certame.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Os fatos tratados acima compreendem que há necessidade de aprofundamento sobre a regu-
laridade dos custos envolvidos. Nesse sentido, a manifestação da Unidade não esclarece em 
definitivo o assunto.

Recomendação não atendida. 

RECOMENDAÇÃO 003 (Recomendação 09 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/SFC/
CGU-PR)

Tendo em vista que não houve a obtenção da proposta mais vantajosa para administração quan-
do da Concorrência nº 07/2007, referente ao investimento integrado Rua da Moeda, Avenida 
Alfredo Lisboa, Rua Madre de Deus, Trecho da Vigário Tenório, Aluísio Magalhães e Aluísio 
Periquito, em Recife, verificar se os preços unitários dos serviços prestados pela contratada 
foram compatíveis com os preços de mercado, adotando, se for o caso, as medidas necessárias 
e cabíveis para ressarcimento.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Quanto à Concorrência nº 07/2007, a Comissão Permanente de Licitação apresentou as jus-
tificativas (Documento VIII) que levaram a desclassificação da proposta de menor valor em 
detrimento a fiel observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e aos 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhe são correlatos.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Com relação ao processo licitatório em comento, a equipe de fiscalização da CGU constatou que 
treze empresas retiraram os documentos referentes ao certame, contudo, quatro empresas for-



101

malizaram proposta. A empresa que teria apresentado a melhor proposta foi desclassificada com 
base no item 9.2. do edital. Após manifestação da UCG e da Assessoria Jurídica do Programa Mo-
numenta, decidiu-se pela observância do citado regramento do Edital. Assim, o foco central não 
levantou questionamento sobre a legalidade, mas o fato de que houve proposta mais vantajosa, o 
que levaria ao questionamento dos preços. Dessa forma, entendeu-se, como medida de avaliação 
da boa e regular aplicação dos recursos públicos, expedir a recomendação em tela.

Recomendação não atendida. 

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Informamos que, em que pese o posicionamento dessa CGU a respeito, entendemos que 
foram atendidos os termos do edital e que, em razão disso, foi contratada a proposta mais 
vantajosa dentre as classificadas no certame. Ademais, esclarecemos que, na conformidade do 
que dispõe a Lei 8.666/93, o não atendimento de um dos itens editalícios caracteriza-se deso-
bediência aos termos do edital convocatório.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Os fatos tratados acima compreendem que há necessidade de aprofundamento sobre a regu-
laridade dos custos envolvidos. Nesse sentido, a manifestação da Unidade não esclarece em 
definitivo o assunto. 

Recomendação não atendida.

RECOMENDAÇÃO 004 (Recomendação 10 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/SFC/
CGU-PR)

Tendo em vista que houve prejuízo à competitividade na Concorrência nº 06/2005, referente 
às obras no Largo do Varadouro, em Olinda, verificar se os preços unitários dos serviços pres-
tados pela contratada foram compatíveis com os preços de mercado, adotando, se for o caso, 
as medidas necessárias e cabíveis para ressarcimento.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Quanto aos preços unitários referentes à obra do Largo do Varadouro, segue parecer sobre a 
análise orçamentária da proposta vencedora constatando a compatibilidade dos preços com o 
valor de mercado (Documentação IX).”
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Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

A UCG produziu Nota Técnica, de 22.03.2006, com o objetivo de apresentar o resultado da aná-
lise preliminar dos aspectos técnicos da documentação da tomada de preços para a contratação 
de empresa especializada para a execução das obras de requalificação do Largo do Varadouro. 
No expediente, concluiu que a empresa declarada vencedora teria apresentado uma proposta 
28% acima do valor da Planilha Contratual de Referência e, ante o exposto, sugeriu à UEP/Olinda 
a elaboração de análise detalhada indicando as divergências de preços entre as planilhas e justifi-
cando as diferenças, uma vez que o Parecer da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp), 
ratificado pelo Parecer da UEP-Olinda, entendeu não haver divergência de preços.

Em agosto de 2005, a UCG expediu a Nota Técnica nº 425/Cotec, em que analisa a resposta 
às solicitações contidas na nota técnica anteriormente citada. Nesse expediente, conclui que 
a utilização da tabela da Emlurb, em detrimento da planilha orçamentária, teria ocorrido pelo 
entendimento de que a Planilha Referência do Edital não estava de acordo com o mercado 
atual. E, ante isso, solicitou que a Diretoria de Obras da Sosp fizesse comparação de todos os 
itens de serviços da proposta apresentada pela empresa vencedora com a situação do mercado 
atual, tendo em vista que os itens de serviços analisados corresponderiam a apenas 30% do 
valor total da proposta. E, ainda, solicitou que fosse apresentada uma declaração da empresa 
vencedora de que a mesma manteria a proposta de preços encaminhada na oportunidade do 
certame com a definição de um prazo de validade. 

Possivelmente por conta das demandas da UCG, foi produzido um parecer pela Diniz Arqui-
tetura em que afirma, no item 4, quanto ao valor total da obra, que o orçamento da empresa 
vencedora estaria 27,99% acima da estimativa da UEP/Olinda. Todavia, pelo que se entende 
do parecer, tanto os dados da UEP quanto os da empresa vencedora foram comparados com 
as planilhas da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana da Prefeitura de Recife (Emlurb). A 
conclusão foi que os preços da licitante estariam mais próximas dos dados da Emlurb. Alega, 
para tanto, defasagem nos valores propostos pela UEP.

A UCG, por meio da Nota Técnica nº 503/2006, de 20.10.2006, passou a concordar que os 
preços de mercado, tendo como referência a tabela Emlurb, estariam de acordo com os pre-
ços de mercado.

Todavia, não foram explicitados, no parecer da empresa de arquitetura, os motivos que a le-
varam a concluir pela defasagem das estimativas da UEP. A planilha da Emlurb para esse caso 
específico não foi apresentada, mas, entendendo que tenha sido a constante da Documentação 
IV, referente à constatação 002, a planilha possuía a data de dezembro de 2004, a planilha da 
UEP seria de maio/2005 e a da empresa vencedora de julho/2005, portanto, o questionamento 
que permanece é se o lapso temporal seria suficiente para justificar defasagem de informação.

Recomendação não atendida. 
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Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Informamos que o parecer do Diretor de Obras da Sosp, (omissus), afirma que os preços 
ofertados pela Gepac estão na ordem de 5% acima do valor da tabela da Emlurb, cuja data base 
é de janeiro de 2006, o que justifica o lapso temporal.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Os fatos tratados acima compreendem que há necessidade de aprofundamento sobre a regu-
laridade dos custos envolvidos. Nesse sentido, a manifestação da Unidade não esclarece em 
definitivo o assunto. 

Recomendação não atendida.

d) Exigência cumulativa de capital ou patrimônio líquido com garantia da proposta em detri-
mento do que dispõe a Lei nº 8.666/93. (Nota Técnica nº 2288/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR 
– Constatação 006).

Durante as avaliações, identificou-se a ocorrência de exigência cumulativa de capital ou patri-
mônio líquido com garantia da proposta, nos editais dos projetos listados abaixo:

Município/UF Patrimônio Serviço Edital Cláusula

Recife/PE Igreja Madre de 
Deus Restauração Tomada de Preços 

Nº 005/2002 5.3.4.b2 e 5.3.4.c

Corumbá/MS Orla do Porto Urbanização e 
paisagismo

Informação não 
disponível 5.3.3

Olinda/PE Estacionamento 
do Fortim Reurbanização Concorrência no 

001/2007
5.3.3, subitem b.2 

c/c 8.1 

Olinda/PE Igreja do Carmo Restauração Tomada de Preços 
no 007/2005

5.3.4, subitem b.2 
c/c 8.1

Olinda/PE Praça do Carmo e 
Sítio de Seu Reis Restauração Tomada de Preços 

no 001/2003
5.3.4, subitem b.2 

c/c 8.1

Olinda/PE Largo do 
Varadouro Requalificação Tomada de Preços 

no 006/2005
5.3.4, subitem b.2 

c/c 8.1

Porto Alegre/RS
Igreja Nossa 
Senhora das 

Dores 
Restauração

Edital da 
Concorrência ref. 
Proc. licitatório nº 
002.081005.07.5

8.1.1

Foi formulada a seguinte recomendação ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 11 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)
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Que o Iphan, em conjunto com a UCG, providencie a elaboração de editais padronizados para 
a realização de contratações voltadas para a recuperação, reforma, restauração e requalificação 
para cada uma das espécies de patrimônio preservado, atentando para a necessária observân-
cia à vedação da exigência, de forma cumulativa, de capital ou patrimônio líquido e garantia da 
proposta, conforme estabelecido na Lei nº 8.666/93.

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

A UCG acatará a recomendação da CGU no sentido de providenciar a elaboração de editais 
padronizados para a realização de contratações voltadas para a recuperação, reforma, restau-
ração e requalificação para cada uma das espécies de patrimônio preservado, atentando para 
a necessária observância à vedação a exigência, de forma cumulativa, de capital ou patrimônio 
líquido e garantia da proposta, conforme estabelecido na Lei nº 8.666/1993.

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Tendo em vista que a Unidade reconhece a impropriedade e se compromete a elidir a questão 
em casos futuros, acata-se a justificativa em relação ao caso específico. 

Recomendação atendida.

e) Percentuais referentes aos Benefícios de Despesas Indiretas – BDI em desacordo com os 
parâmetros de obras públicas (Nota Técnica nº 2.288/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – Cons-
tatação 007).

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Igreja do Carmo
Na Planilha “Cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas” do orçamento estimativo da To-
mada de Preços nº 007/2005, verificou-se a inclusão dos itens “Administração Local” e “Trans-
porte de Pessoal”, sem o devido detalhamento dos mesmos como itens de serviço da planilha 
orçamentária. 

Esses itens não deveriam estar incluídos na forma de percentuais do BDI, tendo em vista a 
necessidade de saber o que se está contratando e, no momento do pagamento total ou parcial 
do item, poder fazer valer as prerrogativas da fiscalização.

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Largo do Varadouro
Na Planilha “Cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas” do orçamento estimativo da Admi-
nistração, elaborada pelo engenheiro civil Crea nº 15692/D, no âmbito da Tomada de Preços nº 
006/2005, verificou-se a inclusão dos itens ‘administração local’ e ‘transporte de pessoal’, sem 
o devido detalhamento dos mesmos como itens de serviço da planilha orçamentária. 
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Esses itens não deveriam ter sido incluídos na forma de percentuais do BDI, tendo em vista a 
necessidade de saber o que se está contratando e, no momento do pagamento total ou parcial 
do item, poder fazer valer as prerrogativas da fiscalização. Nesse sentido há jurisprudência do 
TCU (Acórdão nº 1.427/2007 – TCU – Plenário).

Município: Porto Alegre/RS 
Patrimônio: Igreja Nossa Senhora das Dores
Ao analisarmos o Processo nº 002.081005.07.5 (Concorrência n° 02/2007), referente à restau-
ração da Igreja Nossa Senhora das Dores, constatamos que a composição do BDI, adotado pela 
equipe do Monumenta, contempla a incidência de 0,38% sobre o preço de venda, a título de 
Contribuição Provisória de Movimentação Financeira – CPMF. 

É sabido, entretanto, que a proposta de prorrogação da CPMF foi rejeitada pelo Senado Fe-
deral em dezembro de 2007. Desta forma, a partir de janeiro de 2008 não seria mais cabível a 
incidência da CPMF na formação do BDI.

Como o objeto da Concorrência Pública CP 02/2007 foi executado em 2008, tem-se que a in-
cidência da CPMF na formação do BDI é indevida. Portanto, é necessária a alteração contratual 
com base no § 5º do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Dessa forma, considerando que o 
valor total do Contrato nº 38703/2008 é de R$ 2.152.387,54, o montante correspondente à 
repactuação, em função da extinção da CPMF, totaliza R$ 8.148,11.

Mediante o Ofício n° 018/2011/UEP/POA, o gestor manifestou-se da seguinte forma: “Foi so-
licitado pela Prefeitura à empresa o desconto da importância de R$ 8.148,11, porém o de-
sembolso ainda não ocorreu, pois a empresa recorreu administrativamente da determinação, 
por meio do processo 002.072847.09.3. O processo encontra-se em análise pela Assessoria 
Jurídica da SMF”.

Apesar de o gestor ter comunicado à empresa da necessidade de desconto referente à CPMF, 
constante do BDI, a questão ainda não resta solucionada, tendo em vista o recurso administra-
tivo realizado pela empresa, postergando a resolução do fato.

Foram efetuadas as seguintes recomendações ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 12 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)

Que a UCG adote as providências necessárias para o ressarcimento dos valores repassados a 
Prefeitura de Porto Alegre para cobertura dos valores previstos a título de ressarcimento de 
CPMF, conforme o Contrato nº 38703/2008.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:



106

“Em 17.10.2011, por meio do Ofício 042/2011/MONUMENTA/IPHAN, foram suspensos os 
pagamentos à referida obra, cujo saldo a pagar é de R$297.638,48, até que seja glosado do con-
trato ou de sua próxima medição o valor de R$8.148,11, contemplados indevidamente a título 
de incidência de CPMF. Após a determinação de suspensão de novos pagamentos pela UCG, 
o Assessor de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, Dr. Eduardo Gomes Tedesco, em seu parecer 
opinou pela compensação dos valores pagos a título de CPMF, desta forma será descontado da 
obra de restauração da Igreja N. S. das Dores o valor de R$8.148,11.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Da manifestação, entende-se que Unidade adotou providências em relação à constatação. To-
davia, mantém-se a constatação até que seja comprovada a esta CGU a efetivação das trata-
tivas entre a Unidade e a Prefeitura de Porto Alegre, ou seja, a comprovação documental do 
referido desconto.

Recomendação não atendida.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Conforme os termos do Oficio n° 042/2011/MONUMENTA/IPHAN, foi informado que o 
valor de R$ 8.148,11 a título de incidência de CPMF foi devidamente glosado e descontado, 
conforme documento anexo.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Tendo em vista a comprovação da restituição, considera-se a recomendação atendida. 

RECOMENDAÇÃO 002 (Recomendação 13 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)

Que a UCG instaure grupo de trabalho voltado para a revisão de todos os contratos, decor-
rentes de ajustes firmados para transferência de recursos a estados ou municípios, vigentes 
na data da extinção da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, adote as provi-
dências cabíveis para o ressarcimento dos valores indevidamente transferidos e informe a esta 
Controladoria-Geral da União acerca dos valores apurados e dos resultados obtidos.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:
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“A UCG fará levantamento dos contratos para verificar a possibilidade de pagamento de CPMF 
de forma indevida.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

A manifestação da Unidade foi no sentido de providências que ainda seriam praticadas, por-
tanto, não diz respeito aos levantamentos que foram efetivamente realizados e os respectivos 
resultados.

Recomendação não atendida.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“A Coordenação Nacional do Programa promoveu a revisão de todos os contratos decorrentes 
de ajustes firmados para transferência de recursos a estados e/ou municípios, vigentes na data 
da extinção da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira - CPMF, com o objetivo de 
ressarcir valores indevidamente transferidos. No levantamento efetuado, apenas no município 
de Porto Alegre e no Estado de Tocantins foi detectada a incidência de cobrança do imposto. 
Relativamente à cidade de Porto Alegre foi feita a devolução mediante o desconto da impor-
tância equivalente, conforme mencionado anteriormente e demonstrado por documentação 
anexa. Anexamos, também, a documentação que comprova a devolução por parte do Estado 
do Tocantins. Quanto aos outros contratos não houve registro de pagamentos com a incidência 
de CPMF.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Ante a manifestação da Unidade, considera-se a recomendação atendida. 

f) Condições para a participação de consórcios divergentes daquelas estabelecidas pela Lei 
nº 8.666/1993 (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – Constatação 012).

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Igreja do Carmo
No item 5.5.3 do edital de licitação é prevista a seguinte hipótese de participação de consórcios 
no certame: “comprovação de qualificação técnica, sendo permitido o somatório dos quantita-
tivos de cada consorciado e qualificação econômico-financeira por meio do somatório dos va-
lores de cada consorciado. A empresa líder deverá atender, pelo menos, a 30% das exigências 
financeiras requeridas para uma licitante individual”.
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Abaixo, a transcrição do artigo nº 33 da Lei nº 8.666/93, que versa sobre o tema: 

“Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão 
as seguintes normas: (...) 

III - apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 desta Lei por parte de cada con-
sorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 
consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, 
para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 
individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei)”.

Comparando a condicionante estipulada pela administração no item 5.5.3 do edital com aquela 
determinada pela referida lei, percebe-se que o requisito definido pela UEP – Olinda não en-
contra abrigo na legislação. Enquanto a Lei nº 8.666/93 determina que o percentual de 30% 
aplica-se ao consórcio, o edital previu que esse percentual seria aplicado apenas à empresa 
líder. Outra questão observada é que, quando da determinação do percentual, este foi estima-
do em “pelo menos 30% das exigências financeiras requeridas para uma licitante individual”, 
quando, na verdade, a lei fala em “acréscimo de até 30% dos valores exigidos para uma licitan-
te individual”.

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Largo do Varadouro 
No item 5.5.3 do Edital da Tomada de Preços nº 006/2005 estava previsto o seguinte requisito 
para participação de consórcios no certame: “comprovação de qualificação técnica, sendo per-
mitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado e qualificação econômico-financeira 
por meio do somatório dos valores de cada consorciado. A empresa líder deverá atender, pelo 
menos, a 30% das exigências financeiras requeridas para uma licitante individual”.

Abaixo, a transcrição do artigo nº 33 da Lei nº 8.666/93, que versa sobre o tema:

“Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão 
as seguintes normas: (…)

III - apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 desta Lei por parte de cada con-
sorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 
consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, 
para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 
individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei”. 
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Comparando a condicionante estipulada pela administração no item 5.5.3 do Edital com aquela 
determinada pela referida lei, percebe-se que o requisito definido pela UEP-Olinda não encon-
tra abrigo na legislação. Enquanto a Lei nº 8.666/93 determina que o percentual de 30% aplica-
-se ao consórcio, o edital previu que este percentual seria aplicado apenas à empresa líder. 
Outra questão observada é que quando da determinação do percentual, este foi estimado em 
“pelo menos 30% das exigências financeiras requeridas para uma licitante individual”, quando, 
na verdade, a lei fala em “acréscimo de até 30% dos valores exigidos para uma licitante indivi-
dual”.

Vale registrar que, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201106932/002, de 22.03.2011, 
foram requeridas justificativas à Unidade Executora de Projeto (UEP) acerca desse apontamen-
to, contudo, até o encerramento dos trabalhos de fiscalização não houve nenhuma manifesta-
ção.

A manifestação apresentada pela UCG não encontra amparo tanto no Contrato de Emprés-
timo 1.200 OC-BR quanto na Lei nº 8.666/93, razão pela qual se mantém os apontamentos 
anteriormente efetuados pela equipe de fiscalização. Para este tópico, entretanto, não foram 
expedidas recomendações específicas.

g) Não manifestação técnica do Iphan sobre o mérito dos quantitativos e preços dos servi-
ços pagos com recursos públicos federais (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/
CGU-PR – Constatação 014).

Município: São Francisco do Sul/SC 
Patrimônio: Deck da Orla Marítima
Sobre a atuação do Iphan no acompanhamento e fiscalização da obra de restauração do patri-
mônio histórico, verificou-se que a mesma se restringiu à atuação técnica de definição de ma-
teriais e soluções arquitetônicas, bem como emissão de relatório de avaliação a cada medição 
paga, relatório esse bastante conciso e que não entrava no mérito dos quantitativos e preços 
dos serviços pagos.

Município: Recife/PE 
Patrimônio: Igreja Madre de Deus
Em análise à documentação disponibilizada pelo gestor relativa à recuperação da Igreja Madre 
de Deus na cidade de Recife/PE verificou-se a ausência do relatório de avaliação da execução 
do projeto em tela, elaborado pelo Iphan, bem como a ausência do relatório final, também a 
ser elaborado pelo Iphan, quando da conclusão da retromencionada obra.

Vale ressaltar que o Iphan encaminhou, à UEP/DPE/URB Recife, expedientes contendo cópia 
dos relatórios de vistoria realizados nas obras de recuperação da Igreja Madre de Deus para 
comprovação dos serviços executados pela empresa contratada. No entanto, nesses relatórios 
de fiscalização não existe pronunciamento sobre os preços cobrados na obra em epígrafe.
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Foram efetuadas as seguintes recomendações ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 20 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)

Recomenda-se que o Iphan, na execução direta ou indireta de obras e serviços custeados com 
recursos orçamentários federais ou derivados de outras fontes sob os quais tenha responsa-
bilidade, avalie se os preços propostos e pagos estão de acordo com os preços de mercado.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Sobre a participação do Iphan no processo de contratação e fiscalização das obras executa-
das no âmbito do Programa, compete observar que esta atendeu ao previsto no regulamen-
to operativo do Programa em seu Anexo C – Fiscalização, conforme justificado no Ofício nº 
0327/2011/MONUMENTA/IPHAN.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

A Unidade entende que sua atividade de fiscalização não inclui avaliação de custos.  Todavia, 
o Regulamento Operativo também informa que, no título G que à UCG cabe supervisionar, 
de modo integral, todas as etapas e procedimentos de elaboração e execução do Programa. 
Ademais, trata-se de convênio, que será analisado sob a perspectiva da legislação aplicada, que 
demanda a análise da boa e regular aplicação dos recursos públicos, tanto no acompanhamento 
quanto na prestação de contas. Dessa forma, mantém-se a recomendação até a análise final das 
prestações de contas dos convênios do Monumenta.

Recomendação não atendida.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Informamos que 23 convênios já foram encerrados, com exceção de Icó que está em Tomada 
de Contas Especial e Alcântara que foi extinto. Os demais já foram analisados e aprovados, 
tendo sido baixados no Siafi. Esclarecemos, na oportunidade, que as análises obedeceram aos 
ditames da legislação vigente e, em especial, às recomendações emanadas dessa CGU.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Tendo em vista que os convênios já foram analisados, considera-se a recomendação atendida. 
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2.2 Houve impropriedade relacionada aos preços contratados e pagos?

a) Incidência de superfaturamento (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/SFC/CGU-
-PR – Constatação 009)

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Igreja do Carmo
Por meio de análise comparativa entre os valores constantes do orçamento estimativo da licita-
ção (anexo ao Edital) e os valores registrados como pagos no Boletim de Medição nº 6, para os 
elementos de maior materialidade da obra de restauração da Igreja do Carmo (40% do valor 
global), identifica-se um superfaturamento no montante de R$ 7.288,91 (R$ 31.650,60 – R$ 
24.361,69).

Cumpre registrar que, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201106928/002, de 
22.03.2011, foram requeridas justificativas à Unidade Executora de Projeto (UEP) acerca desse 
apontamento. Contudo, até o encerramento dos trabalhos de fiscalização não houve nenhuma 
manifestação. 

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis
Por meio de análise comparativa entre os valores constantes do orçamento básico para os ser-
viços de maior materialidade da obra (42% do valor global) e os respectivos valores registrados 
como pagos no relatório da 20ª medição identificou-se superfaturamento em preços unitários.

Acrescente-se que a diferença absoluta entre os valores orçados e medidos dos itens supraci-
tados importou em R$ 40.018,88. Como justificativa para as majorações ocorridas nos preços 
previamente contratados, esta equipe de fiscalização identificou documentações que eviden-
ciam a aprovação por parte da UEP/Olinda de realinhamento de preços das obras no valor de 
R$ 223.468,30, ainda que sob parecer contrário da UCG, conforme relataremos a seguir.

Há de esclarecer que a empresa contratada requereu o referido alinhamento, inicialmente, por 
meio de expediente de 31.03.2004, onde condicionou a assinatura do contrato à atualização 
dos preços de sua proposta, de 06.10.2003. 

Em 07.04.2004, a Construtora Pentágono Ltda. apresentou proposta de realinhamento à Se-
cretaria do Patrimônio, Ciência e Cultura, alegando a necessidade do restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro, bem como de atualização dos valores de alguns materiais e 
mão-de-obra. Ressaltou, ainda, que face à nova legislação os valores relativos à Cofins e Con-
tribuição Social foram alterados. Por fim, apresentou nova composição de BDI, com alteração 
dos impostos anteriormente mencionados e da mão-de-obra da administração local.

A partir do pleito da contratada, a referida UEP, por meio de relatório, datado de 04.05.2004, 
expressou parecer favorável à solicitação de alteração de preços apresentada pela Construtora 
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Pentágono Ltda. Ressalte-se que, na mesma data, ocorreu a assinatura do contrato n° 090/2004, 
entre o município de Olinda/PE e a Construtora Pentágono Ltda., no valor de R$ 1.152.675,91.

É importante destacar que a UCG, por meio da Informação Interna n° 588/2004, de 15/09/2004, 
manifestou parecer contrário ao primeiro termo aditivo, bem como sugeriu a anulação do adi-
tivo em questão. A referida Unidade fez constar, no documento supra, vários argumentos para 
justificar tal proposição, dentre eles, destacamos alguns, tais como:

“(...) A propósito do assunto aqui tratado, registre-se, já de antemão, que o Tribunal de Contas da 
União entende que tem que ser observado o interregno de um ano para que possa incidir revisão 
contratual. Decisão n° 457/95 e 245/96 (...)”

“(...) É do senso comum que todas as empresas que se dispõem a participar de uma licitação, ao 
apresentarem suas propostas, calculem seus lucros e saibam o grau de riscos que correm frente às 
inconstantes variáveis de mercado (...)”

“(...) É preciso ressaltar que não é todo e qualquer fato superveniente que enseja o aditivo. Para 
possibilitar essa revisão contratual, é imperioso que a contratada demonstre, de forma inequívoca 
e justificada, que as alterações que operaram na política econômica efetivamente implicaram em 
aumento dos custos com os quais ela não tem condições de arcar, passível de impedir o cumprimento 
das obrigações contratuais e que a União aumentou seus encargos, além do que o previsto para o 
período (...)”

Por fim, a Unidade Central chamou a atenção para o fato de que a contratação deveria ter 
seguido os procedimentos básicos do Programa Monumenta e do BID e que deveria ter sido 
submetida à análise minuciosa de sua equipe técnica com relação aos atos praticados. Ressal-
tou, por fim, que todo e qualquer ato no sentido de eventual majoração de valores deveria ser 
prévia e adequadamente examinada por ela.

Prosseguindo na análise, verificou-se que foi expedido o segundo termo aditivo datado de 
15.09.2004, anulando o primeiro termo aditivo de valor ao contrato. Contudo, em contrapo-
sição à medida adotada de anulação do realinhamento aprovado no primeiro termo aditivo, a 
contratada tornou a propor à UEP, por meio de expediente de 04.04.2005, a modificação dos 
preços contratados, em vista da alegada majoração de preço dos insumos, conforme exposto 
nos seguintes comentários:

“(...) Materiais – alteração de preços dos insumos básicos da região de Pernambuco, que fora afeta-
da pelo elevado índice de precipitação pluviométrica, no início do ano de 2004. Majoração excessiva 
de preço de alguns insumos, destacando-se o aço, fios e cabos, cimento.

Mão-de-obra – considerando a abertura da licitação em 06 de outubro de 2003 e o prazo contratual 
de 300 (trezentos) dias, foi admitido que as obras iriam decorrer entre janeiro e outubro de 2004; 
portanto o orçamento não sofreria nenhum impacto de acréscimo de mão de obra. Com o início 
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das obras em maio/2004 e considerando que o acordo coletivo no estado de Pernambuco ocorre em 
outubro foram registrados dois aumentos de mão de obra”.

O fato é que a UEP emitiu o terceiro termo aditivo, de 27.09.2004, tornando a aprovar um 
acréscimo ao contrato, no valor de R$ 223.468,30. Diante do exposto, a equipe entende que o 
realinhamento aprovado no terceiro termo aditivo vai de encontro ao entendimento do TCU, 
em específico, ao apregoado no Acórdão n° 54/2002 – Segunda Câmara, o qual dispõe que:

“É necessário distinguir, portanto, os conceitos de reajuste e recomposição de preços. sob um certo 
ângulo, esta última expressão indica gênero, de que aquela configura espécie. A recomposição de 
preços é o procedimento destinado a avaliar a ocorrência de evento que afeta a equação econômico-
-financeira do contrato e promove adequação das cláusulas contratuais aos parâmetros necessários 
para recompor o equilíbrio original. Já o reajuste é procedimento automático, em que a recomposi-
ção se produz sempre que ocorram variação de certos índices, independente de averiguação efetiva 
do desequilíbrio. Já a recomposição pressupõe a apuração real dos fatos e exige comprovação acerca 
de todos os detalhes relacionados com a contratação e os fatos supervenientes a ela.

O que se afirma é a garantia constitucional da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato administrativo. Deve reputar-se que, ocorrendo elevação de custos não retratada pelo 
índice de atualização ou de reajuste adotado contratualmente, o particular tem direito à recompo-
sição de preços. Em termos práticos, isso significa que o particular deverá produzir prova bastante 
complexa e muita mais detalhada. Se houvesse reajuste, bastaria demonstrar a variação de índices 
gerais ou específicos (conforme previsto em Lei ou no contrato)”.

Sendo assim, não há que se falar em majoração de preços de materiais e dos custos de mão-de-
-obra. Ademais, vale frisar, a equipe de fiscalização não localizou, nos documentos disponibili-
zados pela UEP/Olinda, evidências apresentadas pela contratada, de que os preços de certos 
materiais contratados não condiziam com a realidade do mercado.

No que tange à nova composição de BDI apresentada pela contratada, a equipe identificou que 
o índice do BDI passou de 30,00% (fixado na proposta contratada) para 34,36% (a partir do 
quinto termo aditivo), conforme demonstrado nas planilhas contidas no anexo 7 do expediente 
formulado pela Construtora Pentágono em 07.06.2004.

Da análise comparativa entre a composição percentual das duas planilhas (BDI licitado e atuali-
zado), resta observado que apenas o item 6 referente a encargos fiscais sofreu majoração, pas-
sando de 7,38% para 11,74%, contudo, merece esclarecer que a contratada não apresentou 
a planilha de composição dos referidos encargos sociais, fato que impossibilita a quantificação 
dos mesmos em relação ao valor da obra, bem como a evidenciação da efetiva comprovação 
do aumento da COFINS e Contribuição Social, um dos argumentos utilizados pela Construtora 
Pentágono para requerer o realinhamento de preços.

Ainda sobre o tema Cofins, a equipe de fiscalização verificou que com a edição da Lei n° 9.718, 
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de 27.11.98, as bases de incidência da Cofins foram ampliadas, passando a contemplar não 
somente a receita bruta de vendas e da prestação de serviços, mas também as demais receitas 
auferidas pela pessoa jurídica. A alíquota foi majorada para 3%.

Com o advento da Lei n° 10.833, de 29.12.2003, a apuração não cumulativa (incidência sobre o 
valor agregado em cada etapa do processo produtivo) foi estendida também para a Cofins, com 
alteração da alíquota de 3% para 7,6%, contudo, a referida não-cumulatividade consoante os 
artigos 10, inciso XX, e 15, inciso V, da lei em tela, passou a se aplicar às receitas decorrentes 
da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil 
a partir de 01/01/2007. Até a véspera vigorava a alíquota de 3%. Ressalte-se ainda que essa 
não-cumulatividade significa a possibilidade de se efetuar descontos de créditos obtidos pela 
empresa, de acordo com o art. 3º da referida norma, sobre os valores resultantes da aplicação 
da nova alíquota de 7,6%.

Dito isso, revela-se que a contratada não apresentou os elementos suficientes e justificadores 
que embasassem o alegado aumento da Cofins, bem como não comprovou que a partir de 
01.01.2007, foi taxada com alíquotas acima de 3%, até porque o aditivo foi firmado no ano de 
2004.

Ademais, vale salientar que o valor aditado supra, corresponde a um reajuste de 19,39% sobre 
o valor contratado. Em se tratando de contrato de obras e serviços, sob regime de empreita-
da, o reajustamento deveria ser promovido por índices setoriais, a exemplo, do INCC – Índice 
Nacional da Construção Civil, bastante utilizado nessas situações. Utilizando o INCC entre 
outubro/2003 (data da proposta) e setembro/2004, data do aditivo, a variação desse índice foi 
de apenas 9,69% para os serviços executados após a data do aditivo.

Portanto, a equipe entende ser indevida e injustificada a concessão, por parte da UEP/Olinda, 
de realinhamento no valor de R$ 223.468,30, e que em relação aos valores acumulados e cons-
tantes do relatório da 20ª medição foi detectado, pelo menos, um superfaturamento de preços 
no montante de R$ 40.018,88 em relação aos valores orçados.

Vale registrar que, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201106930/002, de 22/03/11, fo-
ram requeridas justificativas à Unidade Executora de Projeto (UEP) acerca desse apontamento. 
Contudo, até o encerramento dos trabalhos de fiscalização, não houve qualquer manifestação.

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Largo do Varadouro 
Por meio de análise comparativa entre os valores constantes do orçamento estimativo da li-
citação (Anexo 15 do edital) e os valores registrados como pagos no Boletim de Medição nº 
10 para os elementos de maior materialidade da obra de Requalificação do Largo do Varadou-
ro (44% do valor global) identificou-se superfaturamento no montante de R$ 38.523,38 (R$ 
219.843,19 - R$ 181.319,81).
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Cumpre registrar que, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201106932/002, de 
22.03.2011, foram requeridas justificativas à Unidade Executora de Projeto (UEP) acerca desse 
apontamento. Contudo, até o encerramento dos trabalhos de fiscalização não houve nenhuma 
manifestação.

Município: São Francisco do Sul/SC 
Patrimônio: Museu Nacional do Mar
Constatou-se a existência de jogo de planilha e consequente superfaturamento de R$ 71.643,51 
na contratação decorrente da Licitação TP 229/2002, para recuperação e restauração do Mu-
seu do Mar de São Francisco do Sul.

Analisando a Tomada de Preços nº 229/2002, verificamos que a proposta da empresa vence-
dora apresenta preços bastante superiores aos de mercado para o item “cobertura com telha 
cerâmica francesa com telhas reaproveitadas”, valores compensados com preços bastante in-
feriores aos de mercado para o item “estrutura de madeira de lei”, de maneira que o preço 
global ofertado ficou de acordo com o orçamento prévio da Prefeitura de São Francisco do Sul 
e venceu a licitação, competindo com outras três propostas válidas.

O jogo de planilha fica caracterizado quando da realização dos 3º e 4º Termos Aditivos ao 
Contrato nº 041/2003, que suprimiram 83% do quantitativo contratado para o item “estrutura 
de madeira de lei”, permanecendo igual o quantitativo do item “cobertura com telha cerâmica 
francesa com telhas reaproveitadas”.

Dessa forma, somente considerando estes itens (mais relevantes no orçamento), a preços de 
mercado e considerando a quantidade efetivamente medida após a 12ª (e última) medição, 
chega-se a um superfaturamento de R$ 66.525,81.

Cabe acrescentar que o valor pago pelo mesmo serviço de cobertura com telha cerâmica fran-
cesa em obra similar, também do Programa Monumenta de São Francisco do Sul (reforma do 
Mercado Público – TP 111/2005), realizada pelo menos dois anos depois da TP nº 229/2002, 
foi de R$ 20,00/m² para utilização de telha nova e R$ 9,07/m² para reaproveitamento de telhas 
existentes, valores ainda bem inferiores aos praticados na obra de restauração do Museu do 
Mar (R$ 67,64/m² e R$ 36,82/m², dependendo do tipo de madeiramento).

Pesquisando os demais itens da planilha licitada, verificamos ainda o superfaturamento do item 
01.06 - Barracão de obra em chapa compensada e telha de fibrocimento de 4mm, no valor de 
R$5.117,70. 

Cabe acrescentar que o valor pago pelo mesmo serviço “abrigo em chapa compensada e telha 
de fibrocimento 4 mm” em obra similar, também do Programa Monumenta de São Francisco 
do Sul/SC (Reurbanização da Orla da Baía da Babitonga – TP 113/2003), realizada pouco depois 
da TP nº 229/2002, foi de R$ 80,20/m², valor bem inferior ao praticado na obra de restauração 
do Museu do Mar (R$ 360,96/m²).
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Dessa forma, o superfaturamento total verificado para a obra chega a R$ 71.643,51 de um total 
pago de R$ 391.932,65, ou seja, 18,28% do valor total pago pela obra.

Foram efetuadas as seguintes recomendações ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 17 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)

Em atenção às manifestações apresentadas, efetuar levantamento indicando se os gastos assi-
nalados nos projetos tratados neste ponto, referente às obras na Igreja do Carmo, Praça do 
Carmo e Sítio de Seu Reis, Largo do Varadouro e Museu Nacional do Mar foram custeados 
com recursos provenientes do financiamento externo ou próprios do Iphan, complementando 
as informações com respectiva documentação comprobatória, e adotando, se for o caso, as 
medidas de ressarcimento ao Erário em razão das situações de pagamentos acima dos valores 
de mercado.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 529/2011, de 20.12.2011:

“Em relação à solicitação da CGU, segue abaixo quadro com a distribuição de pagamentos por 
fonte referentes às obras da Igreja do Carmo, Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis e Largo do 
Varadouro, em Olinda e Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul. Segue também pla-
nilha de execução financeira do convênio de Olinda (Documentação XIII) demonstrando que 
na obra da Igreja do Carmo foram registradas na UCG até a quinta vistoria da referida obra. 
Quanto à obra da Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis, seguem cópias relativas à celebração do 
primeiro, segundo e terceiro aditivos. Em relação à obra do Largo do Varadouro, é possível 
verificar no documento de execução financeira do convênio que foi acatada até a oitava vistoria 
da referida obra. Por último, entendemos não ter havido a incidência de superfaturamento, 
motivo pelo qual reafirmamos a nossa convicção manifestada anteriormente relativamente a 
do Museu do Mar, conforme Ofício nº 0327/2011/MONUMENTA/IPHAN (Documento XIV).”

Obra BID Tesouro Contrapartida Total

Igreja do Carmo 129.515,05 55.506,44 46.109,77 231.131,26

Praça do Carmo e 
Sítio de Seu Reis 695.596,69 154.598,46 108.130,84 958.325,99

Largo do 
Varadouro 236.255,77 104.328,61 85.146,10 425.730,48

Museu Nacional 
do Mar 639.507,46 75.186,20 83.393,07 798.086,73

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Igreja do Carmo: Por meio da análise comparativa entre os valores constantes do orçamento 
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estimativo da licitação e os valores registrados como pagos no Boletim de Medição nº 6, para 
os elementos de maior materialidade da obra de restauração da Igreja do Carmo (40% do 
valor global), a equipe de fiscalização da CGU identificou um superfaturamento no montante 
de R$7.288,91, em decorrência da diferença entre o valor orçado e o valor pago, para o item 
4.8.6. A Unidade alega que o pagamento da 6ª medição não contou com recursos do Programa 
Monumenta, tendo em vista a posição contrária da UCG ao pagamento do reequilíbrio finan-
ceiro ao contrato. Todavia, considerando o Ofício nº 038/2010, da Prefeitura de Olinda, como 
há a intenção de que a Igreja passe para o âmbito do PAC Cidades Históricas a Prefeitura pro-
põe sua inserção na ação de Recuperação de Imóveis Privados. Nesse sentido, cabe ainda apro-
fundar os esclarecimentos a respeito da origem dos recursos que custearam a sexta medição. 

Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis e Largo do Varadouro: A constatação da equipe de fiscaliza-
ção se refere ao pagamento da 20ª medição quanto à Praça e a 10ª Medição quanto ao Largo. 
Na documentação XIII não foram constados os termos aditivos. Todavia, é mister declarar que 
a UCG se mostrou contra a efetivação do pagamento relativo à Praça do Carmo, como já regis-
trado na Nota nº 2.288/2011. No entanto, apesar da planilha de acompanhamento da execução 
financeira, e ante a informação contida no Ofício nº 038/2010, entende-se que o caso requer 
esclarecimentos sobre qual a fonte de recursos que custeou a referida medição. 

Museu Nacional do Mar: Não foram apresentadas informações capazes de afastar as falhas 
identificadas nos preços utilizados para a elaboração do orçamento-base. 

Recomendação não atendida.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Como já esclarecido anteriormente (Of. 0529/2011 de 20/12/2011), a 63ª medição da Igreja 
do Carmo não foi paga com recurso do Programa, nem da contrapartida. SMJ, o questiona-
mento referente ao aprofundamento dos esclarecimentos a respeito da origem dos recursos 
que custearam o pagamento em questão, extrapola a nossa competência de monitoramento 
das ações do Programa. Esta mesma informação se aplica para o caso das obras da Praça do 
Carmo e Sítio de Seu Reis. Quanto ao Museu Nacional do Mar, há que se considerar que, por 
tratar de obra de restauro, muitas vezes só no momento da execução dos trabalhos é possível 
aferir a extensão e gravidade dos danos e, consequentemente, o dimensionamento completo 
dos serviços a serem executados, razão pela qual reiteramos os termos do Of. n° 0327/2011, 
de 17 de agosto de 2011.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Considera-se a recomendação não atendida, tendo em vista que não foram apresentados po-
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sicionamentos conclusivos a respeito do Museu Nacional do Mar, no sentido de esclarecer as 
falhas identificadas nos preços não utilizados. 

Recomendação não atendida.

b) Adjudicação do objeto em valores superiores àqueles apresentados no orçamento básico 
(Nota Técnica nº 2288/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR – Constatação 010).

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Igreja do Carmo
O consórcio, formado pelas empresas Delta Construções S.A. e JME Engenharia Ltda., contra-
tado para execução dos serviços de Restauração da Igreja do Carmo em Olinda/PE, apresentou 
proposta de preços no total de R$ 615.589,05, superior em 9,67% do custo estimado como 
referência pela UEP, orçado em R$ 561.327,71, o qual deveria representar, à época da licitação, 
os preços de mercado para contratação.

De um exame mais acurado do edital de licitação da Tomada de Preços nº 007/2005, no seu 
item 6.2.4.2 é franqueada aos licitantes a seguinte possibilidade quando da elaboração de suas 
propostas:

“A licitante deverá elaborar a planilha orçamentária levando em consideração que as obras e servi-
ços objeto desta Tomada de Preços devem ser entregues completos. Em consequência, ficará a cargo 
de a Licitante prever qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando não expressamente 
indicado no orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, 
posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado 
expressamente, indicando as divergências encontradas entre as planilhas, projetos e especificações, 
conforme disposto no subitem 2.4 deste edital”. 

Em documentos anexos ao Edital de Licitação nº 007/2005, especificamente em 27.06.2005, 
a Empresa Delta Construções S.A. faz alguns questionamentos sobre os projetos de elétrica, 
hidráulica, estrutura da coberta e da estrutura para levantamento da vala de ventilação, além 
do projeto de consolidação. Estas informações seriam necessárias para que a empresa pudesse 
avaliar os quantitativos necessários para poder elaborar sua proposta de preços. Esses questio-
namentos foram respondidos na mesma data pela Comissão de Licitação, em correspondência 
s/nº, assinada pela Presidente da Comissão.

Em resposta, a Comissão de Licitação, informou que no CD obtido com a Comissão de Lici-
tação haveria uma pasta denominada de projetos, onde poderiam ser encontrados todos os 
projetos de arquitetura juntamente com os arquitetônicos, bem como os projetos comple-
mentares.

Além desses questionamentos, outros foram formulados à Comissão de Licitação, porém ne-
nhum deles provocou alterações na planilha orçamentária da UEP. De sorte que os parâmetros 
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de quantitativos e custos continuaram os mesmos.

Como já informado, a licitante apresentou proposta com preço superior ao orçamento de re-
ferência e ainda assim teve sua aprovação pela comissão de licitação, que com base em parecer 
técnico (não disponibilizado à equipe de fiscalização), assegurou que os preços ofertados pelo 
consórcio estavam dentro dos parâmetros de mercado. Com base nessa afirmação, a UEP 
deixa transparecer que os custos por ela orçados não representavam os parâmetros praticados 
pelo mercado.

A lei nº 8.666/93, no seu artigo 48, prevê que:

“Art. 48. Serão desclassificadas:

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente ine-
xequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 
estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 
8.883/94)”.

De acordo com o dispositivo acima, a comissão de licitação não poderia adjudicar o objeto 
ao consórcio uma vez que sua proposta de preços estava superior àqueles estabelecidos pela 
própria UEP. Na comparação da planilha de preço do consórcio com a planilha elaborada pela 
Unidade Executora de Projeto, há diferenças de preços que chegam a 825,71%.

Abaixo foram selecionados os itens cujos preços ofertados estão pelo menos superior em 
100% daquele orçado pela administração.

Item Atividades Uni-
dade

VALORES ORÇADOS VALORES CONTRATUAIS

%Dif
Qtd.

Preço 
Unitário 

(R$)

Total do 
Item (R$)

Qtd.
Preço 

Unitário 
(R$)

Total do 
Item (R$)

2.8.2

Restauração 
das esquadrias 
de ferro exis-

tente

m² 21,78 7,08 154,2 21,78 65,54 1.427,44 825,71%

4.5.2

Restauração 
das esquadrias 
de ferro exis-

tente

m² 35 7,08 247,8 35 65,54 2.293,87 825,71%

3.4.11
Pilares em con-
creto armado 
fck=18mpa

m³ 0,64 267,74 171,35 0,64 1167,5 747,2 336,06%
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2.2.2

Construção de 
calha pré-mol-
dada de con-

creto com tam-
pa em grelha 
de ferro, diâ-
metro 30 cm, 
inclusive esca-
vação, remo-
ção, colchão 
de areia e re-
junte com ar-

gamassa de ci-
mento e areia 
no traço 1:4

m 22,1 104,11 2.300,85 22,1 399,32 8.824,92 283,56%

2.5.14
Tubo soldável 

de pvc marrom 
d=32 mm

m 18 3,9 70,11 18 11,19 201,42 186,92%

3.2.3

Pedra rachão 
com tamanho 

irregular assen-
tado sobre co-
xim de areia 

com juntas em 
grama capim 

de burro

m² 68,56 36,75 2.519,58 68,56 103,35 7.085,68 181,22%

2.8.1

Restauração 
das esquadrias 

de madeira 
existentes

m² 26,46 42,8 1.132,44 26,46 119,59 3.164,35 179,42%

4.5.1

Restauração 
das esquadrias 

de madeira 
existentes

m² 92,49 42,8 3.958,39 92,49 119,59 11.060,88 179,42%

3.4.10
Sapata corrida 

com 
fck=18mpa

m³ 3,09 264,87 818,46 3,09 710,38 2.195,08 168,20%

2.5.15
Tubo soldável 

de pvc marrom 
d=25 mm

m 78 3,34 260,86 78 8,06 628,68 141,32%

2.5.48
Mesa em gra-
nito para cozi-

nha
m² 4,54 254,73 1.156,47 4,54 512,74 2.327,82 101,29%

A Unidade Executora de Projeto foi instada a prestar esclarecimentos/justificativas do não aten-
dimento ao que dispõe a Lei 8.666/93, além da apresentação do parecer técnico datado de 
29/07/05, produzido em função da analise da proposta apresentada pelo consórcio adjudicado 
e que subsidiou o exame da comissão de licitação em seu julgamento. Entretanto, a UEP não 
se manifestou sobre o assunto até a conclusão dos trabalhos.

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis
À empresa Construtora Pentágono Ltda. foi adjudicada a execução dos serviços de Requalifi-
cação do Parque do Carmo em Olinda/PE, no valor de R$ 1.152.675,91, superando em 4,80% 
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o custo estimado como referência pela Unidade Executiva de Projeto - UEP, qual seja, R$ 
1.099.874,01, que deveria representar à época da licitação, os preços de mercado para contra-
tação e descumprindo o comando do art. 48, II da Lei 8.666/1993, a seguir transcrito:

“Art. 48. Serão desclassificadas:

(...)

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente ine-
xequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 
estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação”.

De um exame mais acurado do Edital de Licitação Tomada de Preços nº 001/2003, no seu 
item 6.2.4.2, é franqueada aos licitantes a seguinte possibilidade quando da elaboração de suas 
propostas:

“A licitante deverá elaborar a planilha orçamentária levando em consideração que as obras e serviços 
objeto desta Tomada de Preços devem ser entregues completos. Em consequência, ficará a cargo 
de a Licitante prever qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando não expressamente 
indicado no orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, 
posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado 
expressamente, indicando as divergências encontradas entre as planilhas, projetos e especificações, 
conforme disposto no subitem 2.4 deste edital”. 

Da referência transcrita do edital de licitação, depreende-se o entendimento de que a UEP não 
tinha certeza ou convicção da dimensão do objeto a ser contratado, uma vez que permitiu a 
possibilidade da licitante estabelecer ou incluir outros itens não previstos na sua planilha orça-
mentária.

Quanto a isso, a Lei nº 8.666/93 é clara e objetiva ao definir no seu art. 7º o seguinte:

“§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interes-
sados em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários;

(…)”
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De acordo com os parâmetros legais acima a empresa adjudicada pela comissão de licitação 
deveria ter sido desclassificada, pois descumpriu o comando da Lei nº 8.666/93 ao admitir que 
as licitantes apresentassem planilhas com serviços ou materiais não previstos no orçamento 
base, bem como ao aceitar proposta de preço com valor global superior ao orçamento-base.

Município: Olinda/PE 
Patrimônio: Largo do Varadouro
Verificou-se, de acordo com o Resultado de Julgamento de Licitação – TP nº 006/05 – CEL, de 
27.10.2005, que a empresa JEPAC Construções Ltda. foi declarada vencedora do certame em 
tela, com proposta no valor de R$ 523.783,99. Este montante é cerca de 28% maior do que 
o orçamento estimativo da licitação (Anexo 15 do Edital), que definiu o valor de mercado da 
obra em R$ 409.194,53. Vale registrar que a planilha orçamentária utilizou o mês de maio/2005 
como referência, enquanto que a proposta da empresa utilizou o mês de julho/2005.

Sobre esse tema, o inciso II do artigo 48 da Lei nº 8.666/93 é claro ao prever que deverão ser 
desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexequíveis. No entanto, a discrepância entre os preços orçados e os propos-
tos não foi objeto de ressalva pela Comissão Especial de Licitação do Programa MONUMEN-
TA/BID da Prefeitura de Olinda/PE, que se baseou no Parecer Técnico do Diretor de Obras da 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Olinda, de 26.10.2005, para 
efetuar o julgamento. 

O referido parecer restringiu-se a relatar que: “ao analisarmos a proposta de preços da empresa 
Jepac Construções Ltda. nenhuma divergência foi encontrada e constatamos que tanto as composi-
ções de preço unitário de serviço como os preços apresentados correspondem à situação de mercado 
atual”. 

Tal expediente, no entanto, não informou quais os parâmetros utilizados, tampouco apresentou 
documentação que comprovasse a adequabilidade dos preços propostos com os de mercado.

Na fase de avaliação da regularidade do processo licitatório em tela pela UCG, a validade dos 
preços propostos pela licitante vencedora foi novamente posta em pauta, conforme as Notas 
Técnicas nº 503/2006/COTEC, de 20.10.2006 e nº 511/2006/ASJUR, de 06.11.2006.

Por meio da Nota Técnica nº 503/2006/COTEC, de 20.10.2006, o Coordenador Técnico do 
COTEC/MONUMENTA concluiu pela adequação dos preços propostos, mencionando, den-
tre outros, Parecer Técnico da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal 
de Olinda, de 10.10.2006, e o Relatório de Análise da Planilha Orçamentária, emitido pela Diniz 
Arquitetura, de 26.09.2006. O primeiro parecer indicou que os preços ofertados estariam na 
ordem de 5% acima do valor da tabela da Emlurb (referência: janeiro/2006). Já o segundo asse-
gurou que os preços estariam compatíveis com essa mesma tabela e com “valores pesquisados 
no mercado”.
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Interessante observar do teor dessa nota técnica que os pareceres nela mencionados, ela-
borados em setembro e outubro de 2006, comparam uma proposta de julho de 2005, com 
uma tabela de referência de janeiro de 2006 e com “valores pesquisados no mercado” (es-
tes, sem nenhuma comprovação do parâmetro). Ademais, registra-se que tais documentos 
foram requeridos à Unidade Executora de Projeto por meio da Solicitação de Fiscalização nº 
201106932/002, de 22/03/11, contudo, até o encerramento dos trabalhos de fiscalização, os 
mesmos não foram fornecidos.

A Nota Técnica nº 511/2006/ASJUR, de 06.11.2006, por sua vez, além de fazer menção ao teor 
da Nota Técnica nº 503/2006/COTEC, de 20.10.2006, apresentou os seguintes argumentos no 
tocante à adequação dos preços propostos:

“3.2 A UEP Olinda justificou a escolha da Empresa JEPAC mesmo tendo apresentado um percentual 
de 28% (vinte e oito por cento) acima do valor da planilha de referência, por meio do quadro compa-
rativo com a análise detalhada da planilha composições de preços unitários de serviços, concluindo 
que estariam em conformidade com aqueles praticados no mercado atual (Parecer técnico emitido 
pelo Diretor de Obras/SOSP do Município de Olinda, Sr. João Batista Cavalcanti Neto, datado de 15 
de maio de 2005);

3.3 Importante destacar a observação efetuada na Nota Técnica nº 425/2006/COTEC, datada de 
28 de agosto de 2006, com relação à diferença dos valores e percentual maior em relação ao valor 
da planilha de referência: ´Vale ressaltar que a proposta apresentada pela JEPAC para o certame em 
questão tem como mês de referência Julho de 2005. O Índice Nacional da Construção Civil – INCC 
variou entre agosto de 2005 e abril de 2006, 4,1%.’

3.4 O Valor estimado pela UEP, também não possuía acréscimo referente ao BDI – Bonificação e 
Despesas Indiretas, fato comprovado e devidamente aplicado nos valores atualizados no Parecer 
Técnico da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, constatando que: ‘Foi feito um levantamento 
dos preços unitários na Tabela de Preços da EMLURB, vale salientar que os preços unitários foram 
acrescidos de BDI de 20,00% visto que foi o BDI apresentado pela JEPAC CONSTRUÇÕES Ltda.”

No que se refere ao teor desta última nota técnica, informa-se:

a) Foi requerida à Unidade Executora de Projeto cópia da justificativa mencionada no item 3.2 
da Nota, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201106932/002, de 22.03.2011, contudo, 
até o encerramento dos trabalhos de fiscalização, a mesma não foi fornecida.

b) Não se vislumbra a razão da menção, no item 3.3 da Nota, à variação do INCC entre agosto 
de 2005 e abril de 2006, haja vista que a análise da compatibilidade de preços efetuada pela 
UEP se deu em outubro de 2005 (época do julgamento da licitação). Sendo assim, bastaria que 
a estimativa da licitação e as propostas estivessem devidamente atualizadas até aquele mês.

c) Ao contrário do disposto no item 3.4 da Nota, o valor estimado pela UEP já estava acrescido 
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de BDI, sendo este, inclusive, também de 20%. É possível confirmar tal afirmação, conforme 
orçamento estimativo da licitação (Anexo 15 do Edital), Planilha “Cálculo das Bonificações e 
Despesas Indiretas” e Composição de Preços unitários de serviços.

Em síntese, diante de tudo até aqui exposto, verifica-se que não há, nos autos, documentação 
capaz de respaldar a adjudicação do objeto da Tomada de Preços nº 006/2005 para a empresa 
JEPAC Construções Ltda., no valor de R$ 523.783,99, montante cerca de 28% maior do que 
o orçamento básico.

Foram efetuadas as seguintes recomendações ao Iphan:

RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 18 da Nota Técnica nº 2288/DRCUT)

Que a UCG adote as providências necessárias para a regular comprovação de que os preços 
contratados em razão da Tomada de Preços nº 007/2005, da Tomada de Preços nº 001/2003 
e da Tomada de Preços nº 006/2005 eram compatíveis com aqueles praticados pelo mercado, 
destacando a necessidade de atuação dos agentes competentes para o cumprimento do art. 
43, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Em relação aos preços contratados das obras de restauração da Igreja do Carmo, Praça do 
Carmo e Sítio de Seu Reis e Largo do Varadouro, encaminhamos os respectivos pareceres so-
bre a análise orçamentária das propostas vencedoras que demonstram a compatibilidade dos 
preços em relação ao mercado (Documentação XV). Quanto à necessidade de cumprimento 
do art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93, informamos que a UCG ficará atenta à questão.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Restauração da Igreja do Carmo: Não foi comprovada a fonte das estimativas de preços para a 
formação dos valores orçados. Assim, mantem-se o entendimento de que não houve a devida 
fundamentação do orçamento da obra proposta pelo Município de Olinda. Com relação à ade-
quação aos preços de mercado, não foi acostada documentação, contrariamente ao que afirma 
a Unidade. Tomando-se como exemplo o custo do cimento Portland das diversas planilhas de 
composição de preços unitários, elaboradas em maio de 2005, o preço do saco (50 quilos) do 
referido material seria de R$20,00 ou de R$0,40 o quilo. Todavia, os dados estatísticos produzi-
dos pela Câmara Brasileira da Construção Civil aponta que o preço médio desse material seria, 
para o mesmo período, de R$0,30 no Brasil e R$0,34 em Pernambuco, ou, ainda de acordo 
com a Câmara, R$15,29 para o Brasil e R$15,00 para Pernambuco.
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Praça do Carmo e Sítio de Seu Reis: De fato, para esse investimento foi apresentada a plani-
lha da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, que segundo a convenente, te-
ria orientado a elaboração da estimativa da contratação. Na documentação encaminhada pela 
Unidade, consta pronunciamento de Engenheiro Civil (Crea 698/D-DF), de 12.11.2003, que 
recomenda ajustes no preço da contratação. Todavia, não há comprovação de que os mesmos 
tenham sido efetuados.

Requalificação do Largo do Varadouro: De fato, para este investimento foi apresentada a pla-
nilha da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife, que segundo a convenente, 
teria orientado a elaboração da estimativa da contratação. Todavia, o parecer acostado não 
explica o motivo de o preço da contratação ter superado a estimativa da UEP-Olinda.  E se, 
a UEP-Olinda se utilizou de planilha da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife 
(Emlurb), qual o motivo do resultado de sua estimativa, vez que o parecer indica, no item 4, 
que o valor apontado pela UEP teria sido até menor que o da própria Emlurb.

Recomendação não atendida.

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Reiteramos os termos do Oficio n° 0529/2011, de 20.12.2011 e entendemos não ter havido 
prejuízos ao erário público, uma vez que os preços dos serviços das mencionadas obras tive-
ram como fonte a tabela da Emlurb, que é referência para o Estado de Pernambuco.”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

Na manifestação da Unidade, não foram esclarecidos os apontamentos do controle Interno já 
referenciados, neste item, com relação à adequação dos preços, ajuste no preço da contrata-
ção e não explicação do motivo de o preço da contratação ter superado a estimativa da UEP-
-Olinda.

Recomendação não atendida.

c) Superdimensionamento das quantidades contratadas em relação ao Projeto Básico, ge-
rando elevação do valor global da contratação (Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT/DR/
SFC/CGU-PR – Constatação 013).

Município: Corumbá/MS 
Patrimônio: Praça Generoso Ponce
Para aferir a compatibilidade da obra executada com o que fora contratado, selecionou-se 
amostra composta pelo principal item contratado: assentamento de pati-pavê que custou R$ 
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324.088,91, e alguns outros itens referentes à instalação sanitária de fácil aferição visual, no 
valor de R$ 10.355,56. A amostra selecionada soma o montante de R$ 334.444,47, correspon-
dente a 48,5 % do valor total da obra contratada: R$ 688.762,39.

Itens diver-
gentes

Quantitativos constan-
tes da última medição 

realizada

Quantitativos aferidos 
pela equipe de fiscaliza-

ção.

Quantidades pagos e 
não executados.

Qtd. Valor R$ 
(Com BDI) Qtd. Valor R$ 

(Com BDI) Qtd. Valor R$

Pedra Petit-
Pavê assenta-
da em coxim 
de arenito e 

cimento

9.516,22 324.088,91 6.000 204.338,85 3.516,22 119.750,06

Vaso Sanitário 
com caixa aco-

plada
16 3.601,12 8 1.800,56 8 1.800,56

Assento 
Plástico 16 202,24 8 101,12 8 101,12

Lavatório de 
gabinete 16 3.735,68 10 2.334,80 6 1.400,88

Portas 0,6 m 12 2.816,52 6 1.408,26 6 1.408,26

Total 334.444,47 209.983,59 124.460,88

A área especificada na planilha orçamentária - 9.516,22 m² - é semelhante à área total da pra-
ça apresentada na planta do projeto, o que evidencia superdimensionamento do quantitativo 
previsto naquela planilha, pois o projeto demonstra extensa área a ser revestida com gramado 
e placas de concreto, além daquela a ser revestida com peti-pavê.

Visando estimar o superdimensionamento deste quantitativo, a equipe mediu a área que consta 
do projeto com aquela a ser revestida com este tipo de piso. Embora a irregularidade da forma 
geométrica das áreas a serem revestidas tenha dificultado cálculo preciso, é possível afirmar 
que a área a ser revestida com peti-pavê prevista no projeto é aproximadamente 6.000 m², 
contrariando substancialmente a planilha orçamentária que específica área 58,6% maior, qual 
seja 9.516,22 m².

Conforme demonstrado na tabela abaixo, tal fato também se evidencia com informações ex-
clusivamente obtidas da planilha orçamentária. Aquela planilha especifica área a ser revestida 
com outros tipos de piso, que se somada com área a ser revestida com peti-pavê totaliza 
13.478,22 m², 41,6% superior à prevista para limpeza geral da obra: 9.516,22 m². Tais quan-
titativos mostram-se incoerentes, pois a área a ser revestida não poderia ser superior à área 
total da obra.
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Itens da Planilha Orçamentária Quantidade (m²)

14.01 - Limpeza geral da obra 9.516,22

13.02 - Plantio de grama 2.800,00

08.03 - Piso de Cerâmica esmaltado (áreas internas) 262,00 

08.04 - Placas de concreto 900,00 

Área revestida com outros tipos de Piso 3.962,00 

08.02 - Pedra Peti – Pavê 9.516,22 

Área total a ser revestida. 13.478,22 

Se deduzida da área total da obra (9.516,22 m2), a área a ser revestida com outros tipos de 
piso (3.962 m2), obtém-se uma área de 5.564 m2 a ser revestida com peti-pavê, corroborando 
assim os cálculos aproximados efetuados pela equipe com base no desenho do projeto.

Considerando o fato de o objeto fiscalizado tratar-se de obra concluída há mais de seis anos e 
para dirimir eventuais faltas identificadas decorrentes de modificações feitas no local, solicita-
ram-se à Coordenadora da UEP local informações a respeito de eventuais remoções ou altera-
ções ocorridas em data posterior a da conclusão da obra – SF 201106641/002, de 02.03.2011.

Em resposta à referida solicitação, a gestora formalizou resposta – Of. nº 71/2011, de 02.03.2011 
– nada apontando a respeito de alterações envolvendo os itens ora relatados. Houve referência 
a outros itens que foram danificados por atos de vandalismo ocorrido no local. Portanto, tal 
informação, agregada ao fato da planilha da última medição apontar como executado itens em 
quantidades inferiores à executada, indica que a falta apontada decorreu de irregularidade no 
recebimento da obra e não de eventuais modificações ocorridas em data posterior a da con-
clusão do objeto.

Os fatos ora relatados apontam que, em amostra composta por itens que totalizam 48,5% 
do valor contratado, houve pagamentos de itens em quantidades superiores ao efetivamente 
executado, que perfazem o valor de R$ 124.460,88, correspondendo a 37% do montante da 
amostra utilizada e a 18% do valor total contratado.

Conclui-se, portanto, que distorções nos quantitativos da planilha orçamentária já existente em 
data anterior a da assinatura do contrato foram agravadas por alterações posteriores do pro-
jeto, sem atualização da planilha orçamentária, e sem a celebração de correspondente termo 
aditivo contratual que especificasse os novos quantitativos pactuados.

Os fatos ora relatados apontam que, em amostra composta por itens que totalizam 48,5 % 
do valor contratado, houve pagamentos de itens em quantidades superiores ao efetivamente 
executado, que perfazem o valor de R$ 124.460,88, correspondendo a 37 % do montante da 
amostra utilizada e a 18% do valor total contratado.

Foram efetuadas as seguintes recomendações ao Iphan:
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RECOMENDAÇÃO 001 (Recomendação 19 da Nota Técnica nº 2.288/2011/DRCUT)

Providenciar as medidas adequadas para a apuração dos fatos, identificação das responsabilida-
des, aplicação das penalidades eventualmente cabíveis e a recomposição aos cofres públicos, se 
aplicável, tendo em vista a celebração das transferências voluntárias em desconformidade com 
a legislação vigente à época da celebração do Convênio nº 634748.

Histórico 01:

Manifestação do Gestor por meio do Ofício nº 0529/2011, de 20.12.2011:

“Quanto à questão levantada sobre o superdimensionamento das quantidades contratadas em 
relação ao Projeto Básico da Praça Generoso Ponce em Corumbá, a UCG solicitou esclareci-
mentos acerca do assunto por meio do Ofício nº 0406/2011, de 03/10/2011, cuja resposta da 
UEP/Corumbá segue anexa (Documentação XVII).”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 1.043/2013/DR/DRCUT/SFC/CGU-PR, de 
24.04.2013):

Em razão da responsabilidade da Unidade pelo controle primário das ações sob sua execução, esta 
Unidade técnica somente se manifestará, em sede de análise do controle interno em plano de provi-
dências, após posicionamento opinativo da UCG sobre a constatação e documentação referenciada 
em sua manifestação, vez que os documentos encaminhados dizem respeito à cópia de projetos. 

Recomendação não atendida. 

Histórico 02:

Manifestação do Gestor, por meio do Ofício nº 788/2013/PRESI/IPHAN, de 02.09.2013:

“Ficou acertada, na reunião realizada em 27.06.2013 na Presidência do Iphan, com técnicos 
dessa CGU, a organização de missão composta por técnicos desta UCG e CGU para realizar, 
in loco, a medição da praça em questão (Corumbá/MS).”

Análise do Controle Interno (Nota Técnica nº 2.154/2013/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, de 
27.09.2013):

A Unidade tem a responsabilidade pelo controle primário, dessa feita, a atuação da CGU tem 
o caráter de apoio. Assim, cabe à Unidade adotar as iniciativas de providência, podendo vir a 
requerer da CGU o apoio no âmbito de suas competências. De todo o modo, considera-se não 
atendida por ausência de posicionamento definitivo. 

Recomendação não atendida.
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