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RELATÓRIO Nº 01 / 2017 – ICE 

 

LEVANTAMENTO DAS OBRAS RELEVANTES PARALISADAS E INACABADAS, 
LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 
Processo nº: 013.270/2015 - TC. 
 
Conselheiro Relator: Tarcísio Costa. 
 
Modalidade: Levantamento. 
 
Ato Originário: Decisão Administrativa nº 12/2014 - TC (Plano de Fiscalização Anual 2015-
2016), publicada no Diário Eletrônico do TCE em 19.12.20141. 
 
Objeto da Fiscalização: Levantamento das Obras Relevantes Paralisadas e Inacabadas, 
localizadas nos municípios do Estado do Rio Grande do Norte, com valores acima de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). 
 
Ato de Designação: Portaria nº 021/2015 – SECEX/TCE/RN, de 20 de agosto de 2015, 
publicada no Diário Eletrônico do TCE em 22.08.15, atualizada e retificada pela Portaria nº 
024/2016 – SECEX/TCE/RN, de 15 de agosto de 2016 (publicada no Diário Eletrônico do 
TCE em 16.08.16). 
 
Período abrangido pelo Levantamento: Agosto/2015 a Dezembro/2016. 
 
 
Composição da Equipe: 
 Matrícula 
Francisco Marcelo A.de Queiroz – Inspetor de Controle Externo 
Mayara Costa Duarte de Oliveira – Inspetora de Controle Externo 
Rosana Barros Bezerra – Engenheira Civil 

9931-7 
10085-4 

9871-0 
Telma Galvão de Carvalho – Engenheira Civil 9514-1 

 
Unidades Jurisdicionadas: Todas as Prefeituras Municipais do Estado do Rio Grande Norte. 
Secretaria de Estado de Infraestrutura (SIN), Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e 
da Assistência Social (SETHAS), Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
(SEMARH), Centrais de Abastecimento do RN (CEASA), Fundação Estadual da Criança e do 
Adolescente (FUNDAC), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), 
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A continuidade do Levantamento está contemplada na minuta do PFA 2016/2017 e no despacho do Relator no Processo. 
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Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Departamento Estadual de Trânsito do RN 
(DETRAN), Secretaria de Estado de Educação e da Cultura (SEEC), Secretaria de Estado do 
Turismo (SETUR), Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), 
Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), Companhia de Águas e Esgotos do RN 
(CAERN), Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE), Secretaria de 
Estado de Assuntos Fundiários e Apoio a Reforma Agrária (SEARA), Agência de Fomento do 
RN (AGN), Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (CEHAB), 
Fundação José Augusto (FJA), Controladoria Geral do Estado (CONTROL), Secretaria de 
Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC), Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico (SEDEC), Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer (SEEL), Empresa Gestora 
de Ativos (EMGERN), Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do 
Norte (EMATER). 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Tem-se como uma das mais relevantes ações da Administração Pública a obra 

pública. Essa matéria é de considerável importância para o Controle Externo exercido pelos 

Tribunais de Contas, pois representa uma expressiva parcela dentro do orçamento anual para a 

União, o Estado e os Municípios. 

2. Deste modo, o significativo volume de recursos envolvidos em obras 

paralisadas poderá implicar em grande fonte de desvios por parte de seus gestores. Para essa 

situação, se destacam as obras paralisadas ou inacabadas que causam grande prejuízo à 

sociedade pelo fato do não cumprimento ao objeto contratado. Conduta essa que caminha na 

contramão das despesas públicas obstaculizando os recursos envolvidos, muitas vezes 

literalmente enterrados, deixando de atender a outras demandas com ações de maior 

necessidade para a população. 

3. Nesse contexto, este trabalho com o título de “Levantamento das Obras 

Relevantes Paralisadas e Inacabadas, localizadas nos municípios do Estado do Rio Grande do 

Norte” foi inserido no Plano de Fiscalização Anual (PFA) 2016-2017, que visa dar 

continuidade ao Levantamento iniciado no Plano de Fiscalização 2015-2016 deste Tribunal de 

Contas do Estado (TCE), constituindo um trabalho pioneiro no âmbito desta Corte de Contas. 

4. O Levantamento em referência teve sua primeira fase concluída com a emissão 

do Relatório nº 002/2016-ICE (evento 6 do Proc. 13.270/2015), fruto do projeto piloto 

realizado em 2015 por determinação do Conselheiro Relator. Naquela primeira fase foram 

contemplados apenas municípios com população acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e 

obras com valores a partir de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

5. Dando prosseguimento, o Conselheiro Relator emitiu despacho em 12.08.2016 

determinando a continuidade do Levantamento das obras paralisadas e inacabadas em TODO 

o Estado do Rio Grande do Norte, incluindo este trabalho no PFA 2016-2017. 
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6. De tal forma, foi iniciada a segunda fase deste Levantamento de Obras 

Paralisadas e Inacabadas, atualizando e ampliando as informações obtidas na primeira fase 

(PFA 2015-2016), sendo agora contemplados todos os 167 municípios e os órgãos das 

Administrações Direta e Indireta do Estado, e atingindo obras cujo valor seja superior a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). 

7. O critério do valor mínimo para as obras acima citado foi estipulado tendo em 

vista que foram inseridos neste relatório municípios menores, os quais são, muitas vezes, 

contemplados com obras de menor valor. Assim, visando atingir um maior universo de obras 

no levantamento, optou-se pelo parâmetro de obras cujo valor seja acima de R$ 50.000,00.  

8. Trata-se o presente trabalho, portanto, do RELATÓRIO FINAL, com todas as 

informações consolidadas (2015-2016), a ser apresentado até o final do PFA 2016-2017. 

 

 

Objeto: Obras Públicas Relevantes Paralisadas e Inacabadas no Estado do Rio Grande 

do Norte 

8. Dando continuidade ao Levantamento iniciado em 2015, algumas premissas 

básicas foram definidas para o prático desenvolvimento deste trabalho. 

9. Além dos 167 Municípios do Estado, foram considerados os 24 órgãos das 

administrações direta e indireta do Governo Estadual, totalizando em 191 jurisdicionados, 

listados na folha de rosto deste Relatório. 

10. Consideram-se Obras Relevantes para o Estado do Rio Grande do Norte, nos 

termos do trabalho em epígrafe, aquelas de interesse social/público com valores acima de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), financiadas com recursos Federal, Estadual e Municipal 

independente de contrapartida do município ou do estado, ainda que esses valores representem 

uma parcela mínima da obra. 

CARACTERIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO 
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11. Obras Paralisadas são aquelas que, por algum motivo, não ocorreu sua 

continuidade, mas tem uma perspectiva de retomada. 

12. Obras Inacabadas, aquelas que, independentemente da paralisação estão 

abandonadas sem previsão de reinício, ou que tiveram seus convênios denunciados 

(rescindidos), ou que se encontram em demanda judicial, ou ainda, que estão abandonadas 

pelas empresas contratadas para a execução dos serviços e passaram por distrato. 

13. Deve-se ressaltar que o prazo inicial para inclusão de obras paralisadas ou 

inacabadas é indeterminado, não importando quão longínqua seja essa data, bastando apenas 

que a obra esteja paralisada ou inacabada. No entanto, o prazo limite para a inclusão de obras 

neste Levantamento foi fixado até dezembro/2016. Ademais, diante do curto período 

transcorrido até a elaboração deste relatório, não se pode afirmar se essas obras foram 

retomadas. 

 
Base Legal 

14. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, no uso de 

suas atribuições que lhe confere o art. 82, inciso I da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei 

Orgânica do TCE/RN) c/c o § 2° do art. 193 do Regimento Interno, aprovado por meio da 

Resolução nº 009/2012 – TC, nomeou comissão técnica, nos termos da Portaria n° 021/2015 - 

SECEX/TCE/RN, que posteriormente foi alterada e atualizada por meio da Portaria nº 

024/2016 – SECEX/TCE/RN. 

15. Ressalte-se que nos termos do art. 297, §2º do Regimento Interno c/c o art. 86 

da Lei Orgânica do TCE/RN, é obrigação dos jurisdicionados – órgãos da administração direta 

e indireta do Estado do Rio Grande do Norte e dos municípios – o dever de não sonegar 

processo, documento ou informação julgados necessários pela fiscalização do Tribunal de 

Contas do Estado – TCE/RN. 

16. Tem-se também como base para este Relatório a Resolução nº 005/2003 desta 

Corte de Contas atualizada pela Resolução nº 004/2013– TCE que determina o preenchimento 

do Sistema Integrado de Auditoria Informatizada – SIAI. 
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17. O Levantamento, ora realizado, tem total coesão ao texto constitucional, 

notadamente no que se encontra previsto no art. 70 c/c art. 75 da Constituição Federal, que 

dispõe acerca das atribuições das Cortes de Contas. 

18. Além disso, o TCE/RN verifica o cumprimento do que preconiza a Lei de 

Responsabilidade Fiscal em relação à matéria, sobretudo em relação à inclusão e continuidade 

da execução das obras públicas. O art. 45 da LRF assim dispõe: 

Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei 

orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos 

projetos após adequadamente atendidos os em andamento e 

contempladas as despesas de conservação do patrimônio 

público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

19. O parágrafo único do artigo mencionado acima, ainda impõe ao titular do 

controle externo, no caso o Poder Legislativo, a obrigação de verificar o cumprimento do 

disposto neste dispositivo legal. 

 
Objetivos 

20. O presente trabalho tem como objetivo cadastrar as obras paralisadas e 

inacabadas, dentro dos padrões inicialmente estabelecidos, apontando a localização, a 

identificação, a quantificação e a origem dos valores envolvidos, a situação constatada, os 

motivos das paralisações e os órgãos responsáveis. 

21. Por conseguinte, o levantamento destes dados constitui uma importante 

ferramenta para o controle externo realizado por esta Corte de Contas. Principalmente, porque 

favorece a implementação de ações para monitoramento dos recursos públicos, evitando assim 

prejuízo ao Erário e à sociedade em geral, além do aprimoramento do planejamento das obras 

pelos jurisdicionados. 

22. E, por fim, tem-se como objetivo possibilitar ao cidadão o controle social no 

acompanhamento das obras públicas. 
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LIMITAÇÃO DO LEVANTAMENTO 

 

23. No desenvolvimento deste trabalho foram enfrentadas limitações para a 

obtenção das informações necessárias ao levantamento de seu objeto, conforme se passa a 

discorrer nos itens a seguir. 

24. A inadimplência dos jurisdicionados quanto ao preenchimento do Sistema 

Integrado de Auditoria Informatizada – SIAI, imposto desde o ano de 2003, por força da 

Resolução nº 005/2003 – TCE e atualizada pela Resolução nº 004/2013– TCE. 

25. Boa parte dos jurisdicionados (57%) não respondeu à solicitação das 

informações acerca de suas obras paralisadas e inacabadas (Anexo 1). 

26. Atrasos, por parte dos jurisdicionados, no envio em tempo hábil das 

informações solicitadas com a data limite determinada em Ofício Circular. 

27. Dificuldades de comunicação com alguns jurisdicionados sejam pelos telefones 

desatualizados ou pela ausência do atendimento das ligações efetuadas pela equipe. 

28. Por força das dificuldades elencadas nos itens acima, não foi possível alcançar 

todo o universo das obras do objeto desse levantamento, no entanto, considera-se que a 

amostra obtida foi satisfatória e representativa, conforme apresentado nos resultados adiante. 

29. Atribui-se como possíveis causas para as limitações apontadas à fragilidade de 

planejamento, de gestão, de controle e de registros nos arquivos das obras por parte dos 

jurisdicionados. 

 
METODOLOGIA 

 

30. No intuito de se identificar as obras relevantes paralisadas e inacabadas no RN, 

tendo por base as premissas básicas definidas no item CARACTERIZAÇÃO DO 

LEVANTAMENTO, debruçou-se em cinco fontes de pesquisa, são elas: Portal da 

Transparência da Controladoria Geral da União (CGU – Convênios); Processos Internos do 
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TCE; Consulta ao Sistema Integrado de Auditoria Informatizada (SIAI); Jornais, Blog's, 

Google Earth e Publicações Via Internet; e Informações Declaratórias por parte dos 

Jurisdicionados. 

 

Portal da Transparência da Controladoria Geral da União (CGU) 

 

31. Prospecção no site da CGU (www.portaltransparencia.gov.br) com relação aos 

convênios firmados entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e/ou Municípios do 

Estado com o Governo Federal. 

Processos Internos do TCE 

 

32. Verificação das informações no acervo do setor de engenharia da Inspetoria de 

Controle Externo do TCE/RN, de onde foram extraídas algumas obras paralisadas e 

inacabadas que passaram a integrar este levantamento. 

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada (SIAI) 

 

33. Pesquisas nas informações disponíveis no Sistema Integrado de Auditoria 

Informatizada – SIAI. É importante registrar que o levantamento por meio desta frente de 

pesquisa ficou prejudicado considerando a omissão, por parte dos jurisdicionados, do dever de 

registrar os dados solicitados, em conformidade com o disposto na Resolução nº 005/2003 – 

TCE, atualizada pela Resolução nº 004/2013 – TCE2. 

34. A inadimplência dos jurisdicionados, quanto ao preenchimento do anexo XXIII 

do SIAI, inviabilizou o levantamento do acervo das obras realizadas no Estado desde a 

implantação desse sistema. Esse acervo seria de GRANDE importância não só para este 

trabalho, como também para os demais trabalhos desenvolvidos por esta Inspetoria de 

Controle Externo – ICE. 

                                                 
2 Para o presente trabalho não foi considerada a Resolução nº 011/2016 – TCE. Regulamenta os modos de organização, composição e 

elaboração de documentos, procedimentos e demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Jornais, Blog's, Google Earth e Publicações na Imprensa pela Internet 

35. Realização de buscas na internet em sites de pesquisa com o tema em questão, 

em jornais oficiais, em blog's, e no Google Earth, o que foi de muita importância no sentido 

de obter registros fotográficos dessas obras, alguns até com o “antes” e “depois” de algumas 

das obras. 

 

Informações Declaratórias por parte dos Jurisdicionados 

 

36. Com o intuito de coletar dados diretamente dos jurisdicionados listados na 

folha de rosto deste relatório, para que eles fornecessem, de forma declaratória, informações 

acerca das obras paralisadas e/ou inacabadas no âmbito de suas responsabilidades, foi utilizada 

uma ferramenta de Tecnologia da Informação (TI) por meio do software gratuito LimeSurvey. 

37. Assim foi desenvolvido um questionário eletrônico rápido, prático e interativo 

de forma a responder as principais questões relevantes no presente Levantamento. 

38. A data máxima aprazada para entrega do material requisitado foi de 20 (vinte) 

dias contados a partir do recebimento do Ofício Circular nº 001/2016, de lavra do Eminente 

Relator da matéria, constatado pelo registro de Aviso de Recebimento (AR) dos Correios. 

39. A realização deste levantamento utilizando informações declaratórias dos 

jurisdicionados ocorreu partindo da premissa de que o gestor tem o dever de prestar 

informações fidedignas aos órgãos de controle externo assim como à sociedade. 

40. No sentido de confirmar e registrar as informações colhidas foram realizadas as 

visitas “in loco” às obras paralisadas e inacabadas, que tiveram início no final da primeira 

fase deste levantamento (12/2015 a 03/2016). As visitas foram, portanto, retomadas a partir de 

novembro de 2016 e finalizadas em fevereiro de 2017, contemplando assim a segunda fase 

deste trabalho.  
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RESULTADO 

 

41. Antes de apresentar os resultados deste levantamento, vale destacar que em 

recente trabalho desenvolvido nesta Corte de Contas, por meio de aplicação de questionário 

eletrônico, foi avaliado o grau de efetividade da gestão municipal, denominado Índice de 

Efetividade da Gestão Municipal (IEGM). Esta ferramenta foi destinada a mensurar a eficácia 

das políticas públicas municipais, com vistas a proporcionar múltiplas visões sobre a gestão 

municipal em sete dimensões do orçamento público: educação, saúde, planejamento, gestão 

fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. 

42. Em tal estudo conclui-se que o IEGM geral recaiu entre as faixas B e C, que 

são índices de média e baixa efetividade. Mais especificamente, ao se observar um dos itens 

que compõe o IEGM, que é o planejamento (i-planejamento), vê-se que este recai entre as 

faixas C e C+, as quais representam os índices mais baixos em termos de planejamento. 

43. O índice geral do Estado atingiu 0,51, o que significa que mais de 50% dos 

municípios estão com baixo nível de adequação. Isso, possivelmente, reflete no elevado 

número de obras paralisadas/inacabadas, conforme os resultados a seguir apresentados. 

Da Participação dos Jurisdicionados no Envio dos Questionários 

44. Dos 191 jurisdicionados oficiados para que prestassem as informações até a 

elaboração do presente relatório, no preenchimento e envio dos questionários a esta Corte de 

Contas, 43% do total requisitado (82 jurisdicionados) atendeu a solicitação, como se observa 

no Gráfico 1. 

45. E, dentre esses 82 jurisdicionados, sete (07) deles informaram que não havia 

obras paralisadas/inacabadas, são eles: DETRAN, FUNDAC, SEARA, SETHAS e os 

Municípios de Equador, Portalegre e Santa Cruz. 

46. Ressalta-se que, nenhum processo, documento ou informação pode, sob 

qualquer pretexto, ser sonegado ao Tribunal, quando julgado necessário à fiscalização, 

conforme previsto no artigo 86 da Lei Orgânica do TCE, ficando os 109 jurisdicionados que 
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foram omissos (exceto os cinco que não foram comprovadamente notificados) passíveis de 

aplicação de multa, nos termos do § 2º do referido artigo (Anexo 1). 

 

 
Gráfico 1 – Entrega das informações 

 

47. Consolidadas e analisadas as informações prestadas pelos jurisdicionados, 

foram extraídas 313 obras (Anexo 2), que contemplaram 100 municípios do Estado do RN, 

sendo visitadas por este Corpo Técnico 178 (57%) delas, e que passarão a integrar o acervo 

das obras paralisadas e inacabadas do Estado do RN no âmbito desta Corte de Contas. 

 

Da Área de Atuação das Obras 

48. As obras cadastradas neste levantamento foram classificadas nas áreas de: 

Educação; Saúde; Cultura; Habitação; Esporte e Lazer; Abastecimento de Água; Drenagem e 

Pavimentação; Esgotamento Sanitário; Turismo; Estradas e Pontes; Urbanização; Outras 

(Abatedouros, Parque de Exposição, Terminal Pesqueiro, Passagem Molhada, etc.). Destaca-

se, conforme se verifica nos Gráficos 2 e 3 a seguir, que a maior quantidade de obras 

compreendeu a área de esporte e lazer (17,6%), habitação (15,7%), drenagem e pavimentação 

(15,3%). 
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Gráfico 2 – Área de atuação em percentual 

 

 
Gráfico 3 – Área de atuação por unidades 
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Da Situação das Obras 

49. Diante das informações coletadas, obteve-se um montante de 182 (58%) obras 

paralisadas e 131 (42%) inacabadas, como mostra o Gráfico 4. 

 

 
Gráfico 4 – Percentual das obras paralisadas e inacabadas 

 

Dos Motivos que Ocasionaram a Paralisação ou Interrupção das Obras 

50. Pode-se inferir dos questionários respondidos os fatores que causaram a 

interrupção destas obras, destacando-se, entre outros: atraso ou suspensão dos repasses de 

responsabilidade do Governo Federal; atraso ou suspensão dos repasses de responsabilidade 

do Governo Estadual; falta de recursos próprios estaduais; falta de recursos próprios 

municipais; adequação de projetos e/ou planilhas junto a órgão federal; inadequação à 

legislação sanitária/ambiental; distrato com a empresa/abandono da obra por parte da empresa 

contratada; aguardando aditivo ou licenciamento ambiental; motivo não informado/não 

identificado; e outros (problemas operacionais, invasão da obra, demanda judicial, obra 

embargada, crise hídrica, paralisação por orientação do Ministério Público). 

51. De conformidade com o Gráfico 5, tem-se como os motivos de paralisação 

mais relevantes o atraso ou a suspensão dos repasses de responsabilidade do Governo Federal 
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(40,6%), e o distrato com a empresa/abandono da obra por parte da empresa contratada 

(15,7%). 

 
Gráfico 5 – Motivos da paralisação ou interrupção em percentual 

 

Das Fontes de Recurso das Obras e Dos Valores Estimados e Desembolsados 
 

52. A principal fonte dos recursos financeiros para realização das obras públicas foi 

oriunda da esfera federal (58,0%), seguida da estadual (37,2%) e por último da municipal 

(4,8%), conforme Gráfico 6. 

53. O valor estimado para a execução de todas as obras cadastradas neste 

levantamento totalizou R$ 600.056.928,19 (seiscentos milhões cinquenta e seis mil 

novecentos e vinte e oito reais e dezenove centavos). 

54. Do montante acima, R$ 347.942.490,39 (trezentos e quarenta e sete milhões 

novecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e noventa reais e trinta e nove centavos) foram 
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oriundos da União, R$ 223.211.493,10 (duzentos e vinte e três milhões duzentos e onze mil 

quatrocentos e noventa e três reais e dez centavos) foram recursos do Estado e R$ 

28.902.944,70 (vinte e oito milhões novecentos e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais 

e setenta centavos) foram provenientes dos Municípios (Gráfico 6). 

55. Vale ressaltar que os valores acima apontados não representam a totalidade das 

obras paralisadas/inacabadas, pois não foram incluídos neste somatório os valores das obras 

do Hospital Terciário de Natal e da obra de propriedade da Procuradoria Geral do Estado 

(PGE). Essas duas obras foram iniciadas na década de 1980 e não foram disponibilizados 

quaisquer registros dos valores mínimos empregados para inclusão neste levantamento, quer 

seja por parte da Secretaria de Estado da Saúde (SESAP) ou da Secretaria de Estado da 

Infraestrutura (SIN). 

 

 
Gráfico 6 – Fontes e valores contratados das obras paralisadas/inacabadas  



17/32 
 Secretaria de Controle Externo – SECEX 

Inspetoria de Controle Externo – ICE 

56. Observa-se, ainda, no Gráfico 7, que dos R$ 600.056.928,19 de recursos 

previstos (contratados), foram desembolsados valores na ordem de R$ 308.452.363,67 

(trezentos e oito milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e três reais e 

sessenta e sete centavos) para a execução das obras que restaram paralisadas e inacabadas. 

 

 
Gráfico 7 – Valores contratados x desembolsados 

 

57. Do montante desembolsado, verifica-se (Gráfico 8) que R$ 176.998.838,08 

(cento e setenta e seis milhões novecentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta e oito reais e 

oito centavos) foram oriundos da União (57,4%), R$ 120.071.313,02 (cento e vinte milhões 

setenta e um mil trezentos e treze reais e dois centavos) foram oriundos do Estado (38,9%) e 

R$ 11.382.212,57 (onze milhões trezentos e oitenta e dois mil duzentos e doze reais e 

cinquenta e sete centavos) foram provenientes dos Municípios (3,7%). 
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Gráfico 8 – Fontes e valores desembolsados das obras paralisadas/inacabadas 

 

58. Observa-se no Gráfico 9 que dos R$ 308.452.363,67 desembolsados, R$ 

268.164.714,75 (duzentos e sessenta e oito milhões cento e sessenta e quatro mil setecentos e 

catorze reais e setenta e cinco centavos) correspondem às obras que estão paralisadas (87%), e 

R$ 40.287.648,92 (quarenta milhões duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e oito 

reais e noventa e dois centavos) equivalem às obras inacabadas (13%). 

 

Gráfico 9 – Valores desembolsados das obras paralisadas x inacabadas 
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59. Os Gráficos 10 e 11 mostram a distribuição dos valores contratados por área de 

atuação. Nota-se que o maior volume de recursos foi empregado nas áreas de estradas e pontes 

(27,5%), abastecimento d’água (16,0%) e drenagem e pavimentação (12,2%).  

 
Gráfico 10 – Valores contratados por área de atuação em percentual 

 
Gráfico 11– Valores contratados por área de atuação  
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60. Os Gráficos 12 e 13 mostram a distribuição dos valores desembolsados por área 

de atuação. Nota-se que o maior volume de recursos foi desembolsado na área de estradas e 

pontes (34,0%) e em seguida abastecimento d’água (21,3%). 

 
Gráfico 12 – Valores desembolsados por área de atuação em percentual 

 
Gráfico 13 – Valores desembolsados por área de atuação 
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Dos Prejuízos para a Sociedade 

61. A não conclusão das obras, além de frustrar as expectativas da população a que 

se destinam os empreendimentos, também interrompe a movimentação da economia local com 

a restrição de empregos diretos e indiretos gerados, bem como impede a administração na sua 

missão precípua de prestação do serviço público para o qual a obra havia sido concebida. 

62. As obras paralisadas e inacabadas, quando são retomadas, também geram 

custos adicionais que são arcados pelo cidadão, visto que a depreciação nas estruturas 

causadas pela exposição às intempéries e/ou depredações, implicam necessidade de recursos 

adicionais para a sua continuidade. 

63. Ainda, como agravante, ocorre perda total de todos os recursos aplicados na 

obra, onde o desgaste, depredações e o descaso da gestão pública inviabilizam o 

reaproveitamento e a continuidade do empreendimento.  

64. Tem-se como exemplo a obra do Hospital Terciário de Natal em que sua 

estrutura encontra-se inacabada, abandonada e depredada, mostrando-se técnica e 

economicamente inviável de ser retomada ou readequada. Ressalta-se que o prejuízo 

decorrente, neste caso, não pode ser quantificado, em virtude da não localização dos 

documentos referentes a esta obra, segundo informação declaratória do jurisdicionado. 

65. Além dos prejuízos expostos, é importante mencionar os transtornos que essa 

situação traz à saúde pública da população local, merecendo destaque o acúmulo de entulhos e 

águas empossadas nas obras abandonadas, propiciando o ambiente favorável à proliferação de 

insetos, sobretudo o mosquito aedes aegypti, que tantas mazelas têm trazido à sociedade. 

 
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) no controle 

das obras paralisadas e inacabadas 

66. As obras públicas são elementos que compõem os projetos e planos 

governamentais voltados para o atendimento de uma política pública. Além disso, por se tratar 

de despesas com construção, reforma, ampliação, recuperação ou manutenção, as obras e/ou 
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serviços de engenharia na área pública requerem os devidos cuidados orçamentários e 

patrimoniais, no sentido de promover a melhor aplicação dos recursos públicos. 

67. Nessa direção, o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece 

que "a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após 

adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do 

patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias". 

68. Verifica-se assim, na lei, uma forma de controle com os gastos e a preocupação 

na preservação do patrimônio público, utilizando-se para essa finalidade dois instrumentos de 

suma importância para definição das ações governamentais, quais sejam: a LDO e a LOA. 

69. Importante instrumento de planejamento governamental, notadamente a partir 

do advento da LRF, a LDO tem previsão constitucional, especificamente no inc. II e § 2º do 

art. 165 da Carta Magna, compreendendo as metas e prioridades da administração pública para 

o exercício financeiro subsequente, incluindo, em especial, as despesas de capital 

(investimentos), parâmetros esses que serão obrigatoriamente atendidos na formulação da 

LOA para o exercício a que se refere. 

70. Por força do relevante papel constitucional, o § 2º do art. 57 da Carta Magna, 

prevê que a sessão legislativa (recesso de meio de ano) não será interrompida sem que o 

projeto de lei de LDO (encaminhado pelo executivo, oito meses e meio antes do fim do 

exercício financeiro3) seja aprovado. 

71. Essa medida impõe ao legislador, como legítimo representante da sociedade, 

apreciar e definir quais serão as diretrizes que nortearão a política pública. 

72. Vale frisar o papel do legislativo, quando da apreciação do projeto da LDO, que 

deve verificar na ocasião a situação dos projetos em andamento e da conservação do 

patrimônio, de modo a poder avaliar a inclusão de novos projetos em lei orçamentária. 

                                                 
3 O inc. II da ADCT da CF/88 prevê que “II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do 

encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa”. 
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73. Para tanto, a LRF prevê que o poder executivo deverá encaminhar relatório com 

as informações necessárias ao cumprimento do estabelecido no caput do artigo 45 e seu 

parágrafo único, as quais serão dadas ampla divulgação. 

“Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 5º, a lei orçamentária e as de 
créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente 
atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do 
patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao 
Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, 
relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste 
artigo, ao qual será dada ampla divulgação”. 

74. O livro “Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal”4, ao tratar do caput do 

art. 45 esclarece que, quanto ao cumprimento da Lei, para implementação de novos projetos 

no orçamento, não há necessidade de que os antigos estejam concluídos, mas sim que esses 

estejam em andamento, com obediência ao cronograma. Ademais, devem também estar 

previamente atendidas as despesas com manutenção (preservação do patrimônio público), 

lembrando ainda da necessidade de inclusão no PPA – Plano Pluri Anual das obras com 

duração superior a um ano.  

75. Considerando as dificuldades a serem enfrentadas pelos órgãos de controle e 

para melhor aparelhar a fiscalização do cumprimento do parágrafo único desse dispositivo, 

sugerem os autores da obra citada alguns pontos que devem constar no relatório do Poder 

Executivo: 

“Dentre as informações que deverão constar do relatório do Poder 
Executivo, consideramos relevantes, dentre outras, as datas de contratação e 
de início dos projetos em execução, o estágio do andamento de cada um e as 
datas previstas para conclusão, os códigos de classificação contábil 
funcional-programática do PPA e do orçamento em que foram apropriadas as 
despesas já realizadas, o montante de recursos ainda necessários para 
conclusão, justificativas para eventuais atrasos nos cronogramas, relação de 
todos os bens permanentes e daqueles que demandam despesas de 
conservação e manutenção, a natureza dos serviços a serem realizados, os 
custos estimados dos insumos e o prazo de duração dos serviços.” 

                                                 
4 FIGUEIREDO, Carlos Maurício, et al. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal – 2. ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2001, p.234. 
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76. Assim, perante o elevado número de obras paralisadas/inacabadas constatado 

neste levantamento, e, inferindo-se que este problema do não atendimento dos projetos em 

andamento também possa estar ocorrendo nos demais tipos de despesa pública, sugere-se que 

seja elaborado um trabalho de avaliação dos projetos de leis de diretrizes orçamentárias dos 

jurisdicionados pelas respectivas unidades técnicas desta Corte de Contas, no sentido de 

detectar possíveis fragilidades no cumprimento do artigo 45 da LRF. 

77. Outro ponto a ser enfrentado é o fato de as obras serem licitadas respaldadas tão 

somente com a expectativa de receita, o que pode levar a ocorrência de interrupção das obras 

em função da ausência dos recursos financeiros originalmente previstos. Deve-se atentar que 

uma obra pública apenas deve ser licitada quando a receita destinada à sua execução estiver 

assegurada. Deste modo, tal procedimento evitaria que uma possível frustração na receita 

gerasse obras na situação (paralisadas/inacabadas) das que foram levantadas no presente 

trabalho. 

78. A existência de obras paralisadas ou inacabadas nos municípios, além do 

desperdício de recursos com equipamentos públicos não utilizados, denota a existência de uma 

demanda ainda não atendida, o que se enquadra na situação de "projetos em andamento", 

portanto, requerem prioridade em LDO e LOA sobre novos projetos. 

79. O conhecimento da existência de obras paralisadas torna-se imprescindível, 

sobretudo, por parte do chefe do executivo e do poder legislativo, de modo a ter elementos 

para definir prioridades e dimensionar os recursos necessários em orçamento. Dessa forma, é 

essencial que ao mudar a gestão, o novo gestor tenha conhecimento da situação das obras 

existentes sob a responsabilidade do órgão que irá assumir. 

80. Tendo em vista a importância dessa informação, foi prevista na Resolução nº 

027/2012 – TCE, que trata da adoção de providências necessárias à transição de governo no 

âmbito da Administração Pública Municipal, a obrigação de o prefeito em exercício, por 

intermédio da equipe de transição constituída, apresentar ao seu sucessor (eleito) a relação das 

obras paralisadas ou inacabadas dentre os documentos e informações elencadas. 
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“Art. 6º - À equipe constituída nos termos do artigo 3º caberá a apresentação 
dos documentos e informações ao Prefeito eleito, através da equipe de 
transição por ele instituída, a seguir elencados: 

.... 

XII – relação das obras paralisadas ou inacabadas, nos termos do Anexo 
XV”; 

81. Apesar dessas exigências legais e da importância do assunto, sobretudo, quando 

da elaboração das leis orçamentárias, não se verifica em Leis de Diretrizes Orçamentárias dos 

principais entes governamentais sob a jurisdição do TCE, veemência nos cuidados específicos 

com a continuidade das obras públicas e a preservação do patrimônio, embora se possa 

verificar nessas peças orçamentárias, diretrizes de forma mais genéricas, no sentido de 

previsão de recursos que atenderão projetos com obras. 

82. Ao compulsar a Lei nº 9.976, de 02 de setembro de 2015, que trata das 

contrapartidas de convênios, é interessante destacar o que preleciona o art. 13 da LDO do 

Estado para 2016: 

“Art. 13. É obrigatória a destinação de recursos para compor a 
contrapartida de convênios, empréstimos internos e externos, pagar 
amortização, juros e encargos da dívida, observado os cronogramas 
financeiros das respectivas operações previstas em atividades e projetos 
respectivos. 

Parágrafo único. Os recursos destinados à execução das emendas 
parlamentares individuais, às contrapartidas de convênios, de empréstimos 
internos e externos, e ao pagamento de amortização do principal, juros e 
outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas 
operações, não poderão ter destinação diversa da programada, sempre que 
for evidenciada a impossibilidade técnica de sua execução.” 

83. Já no que tange à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações 

governamentais, entre elas, obras e serviços de engenharia, o art. 52 da LDO, assim dispõe: 

“Art. 52. Na ocorrência de despesas resultantes de criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ações governamentais que demandem alterações 
orçamentárias dos programas previstos no PPA 2016-2019, aplicar-se-ão as 
disposições do art. 16 da Lei Complementar Federal n.º 101/ 2000. 

Parágrafo único. Consideram-se como despesas irrelevantes, para fins do 
art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, aquelas cujos 
valores não ultrapassem os limites destinados à contratação de obras, 
compras e serviços, devidamente estabelecidos no art. 23, I, “a”, e II, “a”, 
da Lei Federal n.º 8.666/1993.” 
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84. Para o exercício 2016 da Prefeitura Municipal do Natal a LDO dispõe, em seu 

art. 10, da seguinte maneira; 

“Art. 10 - O acompanhamento da execução das ações programáticas 
previstas no orçamento 2016 será realizado com a sociedade civil, através de 
comissões eleitas nas plenárias regionais e temáticas previstas no parágrafo 
único do art. 2° desta Lei, sem prejuízo do acompanhamento previsto pela Lei 
nº. 4.320 e pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).  

Parágrafo Único – É prioritária a execução de obras ou serviços eleitos 
pelas Plenárias do Orçamento Participativo, que tratam do caput deste 
artigo, salvo impedimentos de ordem técnica, que se entenda como a 
incompatibilidade do objeto indicado com a finalidade da ação orçamentária, 
com o programa do órgão ou entidade executora.” 

85. Já o art. 11 reserva 2% da receita tributária para obras ou serviços a serem 

realizados por emendas parlamentares individuais. 

“Art. 11 - Na Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2016 
será destacado um percentual de 2% (dois por cento) da Receita Tributária, a 
ser fracionada paritariamente em favor do corpo parlamentar, para atender 
obras ou serviços indicados por estes, através de requerimentos, 
observados:” 

[...] 

86. O texto legal trata da prevalência das obras iniciadas sobre as novas, mas não 

faz remissão a nenhum documento onde conste o rol de obras iniciadas. 

“Art. 23 – Na programação de investimentos da administração direta e 
indireta, serão observadas as seguintes normas:  

I – os projetos já iniciados terão preferência sobre os novos:  

a) obras de mobilidade urbana e humana terão prioridade, dando atenção 
para o plano de ciclovia já elaborado pela Prefeitura e sociedade civil.  

II – não poderão ser programados e orçados novos projetos:  

a) que implique em paralisação de projetos prioritários em execução;  

b) que não tenham sua viabilidade técnica, econômica e financeira 
previamente comprovada através de análise submetida e aprovada pelo 
Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM; 

c) sem autorização específica do Poder Legislativo.  
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III – nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro 
pode ser iniciado sem a prévia inclusão no Plano Plurianual – PPA.” 

87. Além disso, o art. 25 da LDO do Município de Natal traz o disciplinamento 

sobre a destinação de recursos para obras de grande porte sem, no entanto, especificar, nessa 

mesma lei, o que se considera como obra de grande porte. 

“Art. 25 – Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:  

[...] 

III – obras de grande porte, sem comprovação da clara necessidade social, 
capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais;” 

88. Nota-se então, nas LDO dos principais entes governamentais do Estado, a 

ausência de diretrizes específicas que atendam ao previsto no artigo 45 da LRF. Necessitando, 

portanto, por ocasião da elaboração das respectivas leis orçamentárias, alertar os poderes 

executivos municipais e estadual, assim como as respectivas casas legislativas para assegurar, 

prioritariamente, nas diretrizes da LDO os recursos dos projetos em andamento, sendo neles 

inseridos as obras paralisadas e inacabadas.  

89. Para aferir eficácia a essa medida, é importante que o Poder Executivo cumpra 

com o previsto na LRF, encaminhando ao legislativo um relatório com a situação das obras 

paralisadas e inacabadas, antes da apresentação do projeto de LDO.  

90. Não deixando de lembrar que as informações sobre obras de um modo geral, já 

é obrigação dos entes jurisdicionados ao preenchimento do anexo XXIII do Sistema Integrado 

de Auditoria Informatizada (SIAI), dentre elas as obras paralisadas/inacabadas. 

91. Dessa forma, o presente relatório, ao trazer informações no âmbito estadual, 

sobre obras paralisadas e inacabadas, também pode servir como instrumento a ser considerado 

na elaboração das LDO em cada ente jurisdicionado, sem, contudo, substituir ou eximir a 

obrigação das informações estabelecidas em lei a serem prestadas pelos Poderes Executivos. 

92. Com relação a esse assunto, recomenda-se aos chefes dos poderes executivos e 

legislativos observarem os aspectos comentados, em especial, caso ocorra existência de obras 

paralisadas ou inacabadas no âmbito de sua atuação. De tal modo que sejam consideradas na 
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elaboração da LDO as diretrizes necessárias ao atendimento dos projetos em andamento e na 

elaboração das respectivas LOA os recursos para o atendimento da necessidade identificada 

com as obras constantes desses projetos. 

93. O conhecimento abalizado dos projetos em andamento, neles inclusos obras 

paralisadas ou inacabadas e sua previsão em LDO e LOA, irá contribuir para solucionar as 

questões relativas com esse problema, o que deverá reduzir desperdício de recursos públicos e 

assim melhor atender às demandas da sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

94. A comissão enfrentou dificuldades em obter informações, conforme as 

limitações relatadas. Tal fato atribui-se à fragilidade de planejamento, de gestão, de controle e 

de registros nos arquivos das obras por parte dos jurisdicionados.  

95. Dos 191 jurisdicionados demandados, 82 (43%) prestaram as informações 

requeridas, havendo, assim, sonegação de informações por parte de 109 jurisdicionados ao 

todo, desses, 104 comprovadamente notificados e passíveis de multa nos termos do § 2º do 

artigo 86 da Lei Orgânica do TCE (Anexo 1). 

96. Com base no levantamento realizado, apesar das limitações apontadas, a 

amostra obtida possibilitou uma satisfatória representação do universo das obras paralisadas e 

inacabadas no Estado do Rio Grande do Norte, quando se constatou um expressivo número 

(313 obras) nessa situação (Anexo 2). 

97. O maior montante de recursos contratados para as obras paralisadas/inacabadas 

encontra-se na área de estradas e pontes (27,5%), seguida de abastecimento d’água (16,0%), 

drenagem e pavimentação (12,2%), esporte e lazer (7,1%), esgotamento sanitário (7,0%), 

habitação (5,7%), urbanização (5,0%), educação (4,8%), turismo (3,0%), saúde (2,2%) e 

cultura (1,1%), entre outros. 
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98. O total de recursos estimados contratados nas obras paralisadas/inacabadas 

resultantes deste levantamento atingiu valores na ordem de R$ 600.056.928,19 (seiscentos 

milhões cinquenta e seis mil novecentos e vinte e oito reais e dezenove centavos), dos quais 

foram desembolsados R$ 308.452.363,67 (trezentos e oito milhões quatrocentos e cinquenta e 

dois mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos).  

99. Os valores das obras do Hospital Terciário de Natal e da obra de propriedade da 

Procuradoria Geral do Estado (PGE) não foram computados nesse somatório (obras da década 

de 1980) e sua documentação não foi localizada pelos jurisdicionados. 

100. No caso de as obras não serem retomadas, haveria um prejuízo financeiro 

aproximado de R$ 308.452.363,67 (recursos empregados e que não atingiram seus objetivos) 

causado pela paralisação dessas obras, além de outros decorrentes de tais paralisações, como a 

frustração do interesse social. 

101. Dos valores destinados para as obras em comento, verifica-se ser majoritário o 

montante de Recursos Federais (58,0%). 

102. Na análise das LDO dos principais entes jurisdicionados (Governo do Estado e 

Prefeitura de Natal) percebeu-se a ausência de diretrizes específicas que atendam ao previsto 

no artigo 45 da LRF. 

103. Diante do elevado número de obras paralisadas/inacabadas levantadas por esta 

equipe, é imperioso atentar a esta Corte de Contas quanto à importância de um trabalho de 

avaliação dos projetos de leis de diretrizes orçamentárias dos jurisdicionados pelas respectivas 

unidades técnicas desta Corte de Contas, no sentido de detectar possíveis fragilidades no 

cumprimento do artigo 45 da LRF. 
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

104. Diante do exposto, e caso o Eminente Relator entenda serem as medidas 

cabíveis, propõe-se as seguintes ações: 

a. Com base no § 2º do artigo 86 da Lei Orgânica do TCE (LOTCE) c/c § 2º do 

artigo 297 do Regimento Interno do TCE (RITCE), aplicar multa aos 

jurisdicionados (Anexo 1) pelo não atendimento às solicitações das 

informações acerca das obras paralisadas/inacabadas estabelecidas no Ofício 

Circular nº 001/2016 - GCTAR. 

b. Com base no artigo 299, c/c inciso III do artigo 301 do RITCE, recomendar:  

i. Aos chefes dos poderes executivos e legislativos dos jurisdicionados 

que observem os aspectos da LRF, em especial o artigo 45, de tal modo 

que sejam consideradas na elaboração da LDO as diretrizes necessárias 

ao atendimento dos projetos em andamento, e, na elaboração das 

respectivas LOA, os recursos para o atendimento da necessidade 

identificada com as obras constantes desses projetos. 

ii. Aos jurisdicionados alvo deste levantamento que aperfeiçoem seus 

sistemas de controle, de registro e de arquivo de obras públicas, 

atentando para o imediato cumprimento das medidas preconizadas na 

Resolução nº 004/2013 – TCE, em especial quanto ao preenchimento do 

anexo XXIII do SIAI. 

c. Elaborar um trabalho de avaliação dos projetos de leis de diretrizes 

orçamentárias dos jurisdicionados pelas respectivas unidades técnicas desta 

Corte de Contas, no sentido de detectar possíveis fragilidades no cumprimento 

do artigo 45 da LRF. 
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d. Realizar, em autos apartados, auditorias específicas em algumas obras 

paralisadas ou inacabadas, considerando os critérios de risco, materialidade e 

relevância (PFA 2017/2018) 

e. Realizar, em autos apartados, auditorias específicas em algumas obras 

paralisadas ou inacabadas, considerando os critérios de risco, materialidade e 

relevância (PFA 2017/2018). 

f. Encaminhar o presente relatório em meio digital: 

i. Às Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do 

Norte para conhecimento e providências determinadas por esta Corte de 

Contas. 

ii. Aos órgãos e entidades das administrações direta e indireta, incluindo 

fundações e autarquias, alcançados pela amostra definidas neste 

trabalho, para conhecimento e providências determinadas por esta Corte 

de Contas. 

iii. À Augusta Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte 

para conhecimento e encaminhamento à Comissão de Finanças e 

Fiscalização dessa Casa Legislativa. 

iv. À Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União do 

Estado do Rio Grande do Norte – SECEX/TCU/RN para conhecimento 

e providências que entender necessárias. 

v. À Controladoria Geral da União – CGU para conhecimento e 

providências que entender necessárias. 

vi. À Controladoria Geral do Estado – CGE para conhecimento e 

providências que entender necessárias. 
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vii. À Superintendência da Caixa Econômica Federal no Estado do Rio 

Grande do Norte, pelo seu titular, para conhecimento e providências que 

entender necessárias. 

g. Promover a ampla divulgação do presente relatório por todos os meios, 

possibilitando ao cidadão o exercício do controle social, pela ouvidoria deste 

TCE, dando ensejo também à apresentação de denúncias aos órgãos 

competentes por parte da população. 

 

ANEXOS 

 

105. Anexo 1 – Jurisdicionados que não atenderam ao estabelecido no Ofício 

Circular nº 001/2016 – GCTAR. 

106. Anexo 2 – Fichas das Obras Paralisadas e Inacabadas (313 unidades). 
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