INFRAESTRUTURA

AUDITORIA DE CONFORMIDADE NAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE 24 ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE BETIM/MG
O QUE O TCU FISCALIZOU?

O QUE O TCU ENCONTROU?

O TCU realizou auditoria de conformidade nas obras
de contenção de 24 encostas em setores do município
de Betim, Minas Gerais. As intervenções são financiadas com recursos oriundos do Termo de Compromisso
398478-71/2012, no valor aproximado de R$ 23,1
milhões. As obras são de responsabilidade da Empresa
de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes
e Trânsito de Betim (ECOS) - autarquia vinculada à
Prefeitura Municipal de Betim/MG.
As intervenções de engenharia fiscalizadas encontram-se distribuídas em 23 áreas/logradouros do município e irão beneficiar um total de 875 famílias residentes
em locais de risco alto e muito alto de deslizamentos
nas encostas, mitigando a probabilidade de desastres
com perda de bens e vidas humanas. As áreas foram
previamente selecionadas pela Defesa Civil do município, que considerou para a seleção mapeamento de
risco, aliando-se, no âmbito dos levantamentos, aspectos
geológicos-geotécnicos e a vulnerabilidade social.

O TCU analisou os projetos básicos das obras, avaliando a tempestividade e o detalhamento de soluções
de engenharia. Também analisou o processo de licitação,
RDC 02/2019, os Contratos ECOS 42 e 43/2019, bem
como observou o estágio da execução físico-financeira
das intervenções.
Foi apontada baixa execução físico-financeira do
objeto, cerca de 27,26%, mesmo decorridos 9 anos da
celebração do termo de compromisso. Constatou-se,
também, que as obras se encontram paralisadas e sem
previsão de retomada a curto prazo.
Entre as principais causas da baixa execução e da paralisação pode-se elencar: atrasos na emissão do Laudo
de Análise do Empreendimento, da Síntese do Projeto
Aprovado, da Verificação do Resultado do Processo
Licitatório e Autorização de início de obra. Bem como projetos básicos deficientes e defasados; descompasso entre
o cronograma orçamentário e de desembolso financeiro
da concedente, Sedec/MDR, em relação aos prazos dos
contratos firmados pelo município para as intervenções.

Solo grampeado - Rua Vila Real/Pontes de Lima, Granja São João

O QUE O TCU DECIDIU?

BENEFÍCIOS

O Processo aguarda deliberação do Plenário do
TCU. O relatório apresentado pela Unidade Técnica
propôs cientificar a Prefeitura municipal de Betim/MG
e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do
Ministério do Desenvolvimento Regional sobre o baixo
percentual de execução das intervenções, sobre a paralisação das obras, bem como sobre o descompasso
entre a previsão orçamentária e o cronograma de desembolso financeiro.

O trabalho visa contribuir com a efetividade da
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio do
atingimento das metas e funcionalidades esperadas para
as obras de contenção de encostas, podendo beneficiar,
na localidade, cerca de 875 famílias, as quais experimentarão a redução dos riscos de desastres naturais, bem
como ganhos em segurança, acessibilidade e mobilidade, contribuindo, desta forma, para uma melhor qualidade
de vida.
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