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1 - Introdução



Concebido corn a intençäo de dar ao Estado urn instrumento ágil e eficaz de apoio

aos rnunicIpios mineiros para o cumprimento das novas atribuicOes a eles consignadas

pela Constituicäo Federal de 1988, o Prograrna SOMMA - Saneamento Ambiental,

Organizacao e Modernizaco dos MunicIpios - firrnou-se, ao longo dos seus sete anos de

existência, corno uma das principais poilticas pñblicas estaduais.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no exercIcio de seu papel

constitucional de fisca1izaçäo das açOes de governo, encetou esforcos para dar

transparéncia a execucão do Programa SOIVIIVIA, corn a instituição de urna Comissäo

Especial encarregada de desenvolver estudos e avaliar o Prograrna. A essa Cornissão se

seguiu a constituicAo de uma Comissäo Parlamentar de Inquérito, em virtude do

surgimento de suspeitas de irregularidades na adrninistraçao dos recursos püblicos

vinculados ao SOMMA.

A existência de indIcios de irregularidades na atividade adrninistrativa determina a

abertura de processo investigatório, que, ao seu final, deverá, se for o caso, discrirninar os

fatos ilIcitos, apontando a sua possIvel autoria, e deles dar conhecimento as autoridades

competentes, para as medidas cabIveis.

De acordo corn as ConstituiçOes Federal e Estadual, as comissOes parlamentares

de inqudrito são atribuldos poderes de investigacão próprios das autoridades judiciárias.

Essas cornissOes destinam-se a operacionalizacão do controle externo das atividades da

adrninistracão püblica, do qual o Poder Legislativo é o titular. Acornpanhar e fiscalizar a

atividade adrninistrativa e uma obrigacão a qual o parlamento não pode se furtar. Este

relatório tern o intuito de apresentar os resultados da atividade de fiscalizacão exercida



pela Assernbléia Legislativa de Minas Gerais por intermédio da Comissäo Parlamentar de

Inquérito do Fundo SOMMA.

2 - Objetivo, Criacäo e Constituicào da ComissAo

2.1 - Objetivo

A ComissAo Parlamentar de Inqudrito da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais constitulda a partir de requerimento dos Deputados membros da ComissAo

Especial do Fundo SOMMA e outros tern como objetivo apurar as possiveis

irregularidades na execucäo de obras municipais financiadas corn recursos do Fundo

SOMMA.

2.2 - Antecedentes

Decorrente de requerimento do Deputado Rémolo Aloise aprovado em 29/9/99,

foi instituIda Comissão Especial para, no prazo de 60 dias, proceder a estudos sobre as

operacOes de financiamento realizadas corn recursos do Fundo SOMMA - Programa de

Saneamento Ambiental, Organizacào e Modernizaçäo dos MunicIpios. A Comissäo foi

composta pelos Deputados Arlen Santiago, Amilcar Martins, Mãrcio Cunha, João Paulo e

Rémolo Aloise, designados como membros efetivos; Antonio Kilio, Cristiano Canédo,

Dalmo Ribeiro Silva, Hely TarqUInio e Sebastio Costa, designados como suplentes.

A Comisso Especial do Fundo SOMMA se reuniu pela primeira vez em

27/10/99, quando o Deputado Arlen Santiago foi eleito Presidente e o Deputado Amilcar

Martins, Vice- Presidente; e o Deputado Márcio Cunha foi designado corno relator. 0



prazo para o término dos trabaihos foi prorrogado por 30 dias, e o relatório final,

redistribuido ao Deputado Rêrnolo Aloise, foi aprovado em 22/2/2000.

Ao longo dos 90 dias de trabaiho, a ComissAo Especial do Fundo Somma

solicitou docurnentaçOes de 39 Prefeituras e convidou os Secretários de Fazenda e os

Presidentes das Comissöes de Licitacão, a época do projeto, de Porteirinha, Araxã,

Barbacena, Betim, Bocaiiiva, Paraopeba, Ibiá, Fmtal e São Sebastião do Paralso. De

acordo corn o relatório final, apenas 11 municIpios encaminharam a documentacão

solicitada e somente 2 enviararn a representacão conforme solicitado. Os depoimentos,

segundo. o relatório, foram controvertidos, sendo que algumas suspeitas foram levantadas

quanto a lisura das licitacOes e da execucão das obras.

Na conclusão dos trabaihos, a Cornissão Especial recomendou que fossem

encarninhadas cópias do relatório final para a Comissão de Fiscalizacão Financeira e

Orçamentária da Assembléia e para o Tribunal de Contas do Estado. 0 relatório final

sugeriu ainda que fosse instaurada urna comissão parlamentar de inquérito - CPI - sobre o

assunto, urna vez que os trabaihos da Cornissão Especial foram prejudicados pelo

desencontro das informacOes prestadas pelos depoentes, pela não-apresentacão de

docurnentos solicitados e pela auséncia de vários convidados. Essas dificuldades

irnpossibilitaram o esciarecirnento de düvidas quanto aos procedirnentos adotados nos

processos licitatórios e na execucão das obras, assim como de indIcios de

superfaturamento e de contratacão irregular para prestacão de servicos. Os poderes

especiais de investigacão da CPI poderiam esciarecer os fatos que deram origern a

Cornissão Especial, aos quais se somaram denüncias apresentadas por diversas Câmaras

Municipais no deconer dos trabaihos.



No dia 23/3/2000, o Presidente da Assernbléia deferiu requerirnento que solicitava

a constituiçäo da Comissào Parlamentar de Inquérito, assinado pelos Deputados membros

da Comissäo Especial e outros.

2.3 - Constituicào da CPI

Inicialmente foram designados como membros efetivos da Comisso os

Deputados Márcio Cunha, Amilcar Martins, Rémolo Aloise, José Milton, Ivo José, Luiz

Fernando Faria e Luiz Menezes, tendo corno suplentes, respectivamente, os Deputados

Paulo Pettersen, Carlos Pimenta, Sebastiäo Costa, Pastor George, Maria Tereza Lara,

Glycon Terra Pinto e Marco Regis.

Os Deputados JoAo Paulo e Irani Barbosa passaram a integrar a Comissão antes do

injcio de suas atividades, como membros efetivo e suplente, respectivamente, em

substituicào aos Deputados Luiz Menezes e Marco Regis. No decorrer dos trabalhos, os

Deputados Anderson Adauto, Luiz Tadeu Leite, Durval Angelo e Adelmo Carneiro Ledo

foram indicados para substituir, respectivamente, os Deputados Márcio Cunha, Paulo

Pettersen, Ivo José e Maria Tereza Lara.

Foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados

Rémolo Aloise e Ivo José, este substituIdo pelo Deputado Durval Angelo, e foi designado

como relator o Deputado João Paulo.

2.4 - Prazo de funcionamento

A Comissào iniciou seus trabalhos em 3/4/2000, corn previso de 120 dias de

funcionamento, devendo encerrar as atividades em fevereiro de 2001.



Em 7/3/2001, foi aprovado requerimento do Colegio de LIderes, assinado pela

totalidade de seus membros, em que era solicitada a prorrogacäo do prazo de

funcionamento da CPI do Fundo SOMMA por 60 dias.

3 - Caracterizacão do Programa SOMMA

0 Prograrna de Sanearnento Arnbiental, Organizacão e ModernizaçAo dos

MunicIpios - SOMMA - foi instituldo pela Lei n° 10.890, de 22/10/92, corn o objetivo de

fortalecer a capacidade institucional e financeira dos rnunicIpios para prograrnas de

desenvolvimento urbano, favorecer a descentralização dos procedirnentos de gestAo

urbana do Estado e financiar investirnentos em infra-estrutura urbana, beneficiando a

população de baixa renda.

0 Prograrna constitui-se de dois subprogramas: Desenvolvimento Institucional e

Infra-Estrutura Urbana. 0 Desenvolvimento Institucional é a major prioridade do

Prograrna SOMMA, tendo como objetivos a capacitacAo técnica e administrativa dos

municIpios para gerenciar os recursos e implementar os projetos financiados, o aurnento

da capacidade de arrecadação própria dos municIpios e o aumento da produtividade e

qualidade na prestação de serviços, corn a reduçAo dos custos operacionais. 0

fortalecimento do poder decisório municipal e o aumento da sua capacidade de gestão

administrativa, técnica e financeira são consideradas condiçOes básicas para ordenar o

crescimento das cidades mineiras e contribuir para a melhoria das condicOes de vida de

sua populacAo. Por essa ra.zão, os municIpios participantes do Programa tern que

participar, obrigatoriamente, desse subprograrna.



0 subprograma de Infra-Estrutura Urbana, por sua vez, financia proj etos de

pavimentação de vias urbanas, extensão de redes de água, microdrenagem, coleta e

tratarnento de esgoto sanitário, disposicäo final de resIduos sólidos e implementacão de

pianos integrados de manejo de microbacias, entre outros. Esse subprograma financiou

projetos em 136 municIpios, corn cerca de R$180.000.000,00, dando prioridade aos

projetos que apresentaram a major taxa interna de retorno e a meihor re1aco

custo/beneficio financeiro, econôrnico e social, calculada corn base na valorizacào dos

imóveis afetados.

0 SOMIMA inclui tambérn urn componente de iluminacAo püblica que visa a

conservação de energia nos sistemas de iluminacäo piiblica e a expansäo da rede de

energia elétrica nas vias em fase de urbanizacao e conta corn assessoria da CEMIG.

Inciui, ainda, a meihoria nos sistemas de água e esgoto por rneio dos Programas de

Desenvoivimento Operacional e Crescimento Vegetativo em municIpios mineiros

atendidos pela COPASA-MG. Nestes, a própria COPASA-MG contrata o financiamento

para realizar as melhorias previstas.

Para a operacionalizacäo do Programa SO1\'IIVIA, foi criado urn Fundo corn o

mesmo norne, pela Lei n° 11.085, de 30/4/93. Para a integralizacào inicial, foi feita urna

operacäo de crédito externo junto ao Banco Internacional de Reconstmço e

Desenvoivirnento - BIRD -, no valor de US$145.000.000,00. A esses recursos somaram-

se US$85.000.000,00 do Estado, a tItulo de contrapartida, US$23.000.000,00 da

COPASA-MG e US$75 .000.000,00 dos municIpios.



0 investirnento inicial feito pelo Estado no Fundo seria destinado ao

financiarnento dos projetos componentes do Prograrna SOIVIMA, na forma de

financiarnentos concedidos aos municIpios, corn prazos de amortizacäo que variariarn de

5 a 15 anos, incluIdo o prazo de caréncia, e juros de no máxirno 12% ao ano. 0 Fundo

SOMIIVIA foi concebido como urn fundo permanente e de caráter rotativo, sendo prevista

a inversão da cornposição do Fundo, que passaria a contar sornente corn recursos que

retornassem das operaçOes de crédito realizadas, dispensando novos aportes por parte dos

financiadores indiretos, ou seja, do Estado e do BIRD.

0 Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG - foi

designado corno executor do Programa, gestor e agente financeiro do Fundo SOMIMA,

corn as atribuicOes de efetuar análises técnicas das solicitaçOes de financiamento dos

rnunicIpios, tanto quanto aos pré-requisitos legais e de capacidade de endividarnento

corno quanto a viabilidade técnica, econôrnica e financeira dos projetos. Competia ainda

ao BDMG a aprovacäo dos financiarnentos, o acompanharnento da irnplantacäo dos

projetos, a cornprovacäo de sua execuço fisica e financeira, a cobranca dos valores

devidos pelos beneficiários dos financiarnentos e a fiscalizaço dos projetos contratados.

4 - Desenvolvimento dos trabaihos

4.1 -ReuniOes

A CPI iniciou suas atividades em 3/4/2000, corn a eleicao do Presidente e do

Vice-Presidente e a designaçào do relator. Na ocasião, as reuniOes ordinárias da CPI

foram rnarcadas para as quintas-feiras, as 9h30rnin.



Forma realizadas 14 reuniöes ordinárias, 5 extraordinárias e 2

especiais, num total de 21 reuniOes. Entre essas, as seguintes foram

destinadas a tomada de depoimentos de convidados, discriminados no

quadro a seguir:

Data da reuniOo	 Convidados
11/5/2000 - 9h30min	 Vereadora Donnha Melgaco
18/5/2000 - 9h30inin	 Getirlio SilveiraAlves

José Geraldo Alves de Souza
Vereador Osmar Pereira LeiIOo
Vereadora Maria das Dotes Campos Abreu Lousada
Vereador José MOno Kansarezak
Vereador José Maria Rimeiros
Vereador José Eustaquio de Freitas
Vereador José Batista Arinjo
Vereador José MtOnio Pereira da Costa
VereadorDanilo Emerson Coima
Vereador Alberto Tadeu Martins Ferreira
Vereador Adelson Pinto de Caevalho

1/6/2000 - 9h30min	 Railton Geraldo Rodrigues Gonçalves
Mauro José de Oliveira
Rubem Luis Correia Ferreira
Dirceu Martins Jéuiior
Edson Amiz Mahaita

8/6/2000 - 9h30min	 Vereador Dioméao Geraldo Pimenta
Roberto Luiz Botelho
Vereador Ronildo Ribeiro de Andrade
Prefeito Ricardo Atbnso Veloso
Vereador Gustavo Henrique Baeta Dumont

8/11/2000 - 10 horas	 Vereador Marcos Remes dos Santos
Vereador Alcides Dornelas dos Santos

22/11/2000 - 10 horas	 Vereador Alcides Dornelas dos Santos, Vereador Marcos Remes dos Santos
ildeu José Pinheiro
Neudon Veloso

29/11/2000 - 10 horas	 Vereador Rodrigo Imar Martinez Riera

4.2 - Visitas realizadas

Diante da impossibilidade de se inspecionarem as obras realizadas nos 136

municipios beneficiários dos financiamentos do SOlivilviA, urna vez que Os parlamentares

que integram a CPI continuaram, evidentemente, obrigados a cumprir a agenda do

Plenãrio, das cornissöes permanentes e de seus respectivos gabinetes, decidiu-se

concentrar as investigaçOes em municIpios cuja aplicacão dos recursos tivesse sido objeto

de denilincias de irregularidades ou que tivessern recebido financiarnento de elevado

valor. Corn base nesses critérios, foram indicados os Municipios de Alpinópolis,



Bocaiüva, Caeté, Frutal, Ipatinga, Jtajubá, Pará de Minas, Patrocinio, Sào Sebastião do

Paralso e UnaI.

Foram elaborados relatórios individualizados analisando-se os documentos

coletados, bern corno o resultado da verificacäo do estado das obras em cada municIpio,

os quais integrarn esta peca, na forma do Anexo II.

5 - ConclusOes

A análise dos docurnentos que instruem os processos licitatórios e a execuçäo dos

contratos, bern corno as visitas feitas a vários municIpios, revelarn que houve muitas

irregularidades, quer na formalizacäo da documentacão, corno falta de aditamentos, quer

na elaboracão de projetos adequados que evitariam o principal problerna detectado pela

CPI, que é a ma qualidade das obras.

As fotografias constantes neste relatório nào deixarn diividas de que houve

omissào quanto ao dever de se fiscalizar a execuco das obras.

Urn ponto importante a ser salientado é a constatação de que, na rnaioria dos

municIpios investigados, o levantarnento dos quantitativos apresentados ao BDMG não se

fundamentou ern projetos geotécnicos, que possibilitassern o dimensionarnento real de

cada item a ser executado em urna obra de pavirnentacão. Dal resultararn falhas e

incorrecOes de grande vulto, causando sérios prejuizos as municipalidades. Isso porque

esses contratos são pagos corn recursos oriundos de financiarnentos, o que gera dIvidas de

longo prazo para os municIpios.



E certo que o BDMG atribui as municipalidades a obrigacäo de fiscalizar as obras,

tanto que ha a expressa determinacão da criaçäo da Geréncia SOMIMA local, constituIda

por trés profissionais, entre eles urn engenheiro, que tern a incumbência de supervisionar

a implantacao do proj eto. Entretanto, na qualidade de agente financiador, avoca para si e

para. o BIRD a responsabilidade da fiscalizar, conforme cláusula contratual que

reproduzimos:

"... fica desde já acordado que o BDMG e o Bird fiscalizaräo o inteiro

cumprimento deste contrato sern que isso constitua qualquer espécie de responsabilidade,

obrigando-se o IvIUNTCIPIO a permitir o acesso de fiscais devidamente credenciados a

todas as informacOes, documentos e registros contábeis e administrativos e elementos

julgados necessários, fornecendo, inclusive, sempre que solicitados, esclarecimentos

adicionais, e cumprir, dentro dos prazos estabelecidos nas notificacOes respectivas, as

determinacOes que lhes forem feitas".

Não obstante haja essa cláusula contratual, em esciarecirnentos prestados pelo

Presidente do BDMG, José Pedro Rodrigues de Oliveira, o "acompanhamento dos

projetos financiados pelo Fundo" não implica na obrigaco de fiscalizar as obras, mas

apenas na de realizar visitas periodicas para acompanhar o seu desenvolvimento.

Na avaliação da CPI, a fiscalizaçäo exercida pelos municIpios näo se revelou

satisfatória, sendo ate suspeita, jã que os municIpios deveriam também ter sido

fiscalizados, na forma como a Comissào acabou de fazer. Essa omissão deu margem a

execuço de servicos de ma qualidade.



E sabido que o BDMG não dispOe de competéncia institucional para fiscalizar os

municIpios, rnissão essa confiada as respectivas Câmaras Municipais, ao Tribunal de

Contas do Estado e ao Ministério Piblico.

E importante acrescentar que a recente Lei n° 13.848, de 19/4/2001, que extinguiu

o Fundo SOMMA, entre outros, permite que o BDMG continue a fornentar os

municipios, objetivando a modernizacAo institucional, os saneamentos básico e ambiental

e a infra-estrutura urbana, nos termos de seu art. 8 0. Portanto, valerno-nos desta

oportunidade para recomendar major cautela do referido órgäo nos processos de

concessão de financiarnento que vier a fazer.

6 - RecomendaçOes

Por fim, diante dos indIcios de condutas ilIcitas ocorridas na administracão dos

municIpios onde foram constatadas irregularidades - Bocaiiiva, Frutal, Itajubá,

Patrocinio, Pará de Minas, São Sebastião do Paralso e UnaI -, propôe-se o

encaminhamento de cópias deste relatório:

a) ao Tribunal de Contas do Estado;

b) ao BDMG;

c) ao Ministério PiThlico Federal, corn a recomendação de que seja verificado se

houve afronta a legislacão eleitoral na celebracão de contratos de financiamento corn

recursos do Fundo SOMIMA nas eleicOes de 1998;

d) ao Poder Executivo dos municIpios em que as ernpresas executaram obras ou

servicos que apresentam faihas ou irnperfeiçOes, a fim de que sejam aplicadas as sancOes



previstas contratualmente e na Lei n° 8.666, de 1993, e, ainda, que sejam comunicados

para que observem as determinacOes contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e no

incorram em delitos nela previstos ao darern prosseguimento a execucäo das obras nao

concluldas;

e) ao Poder Legislativo dos municIpios acima citados, para que, se desejarem,

instaurem também CPIs corn o obj etivo de realizar investigacöes mais aprofundadas;

ao Poder Legislativo dos municipios cujos contratos de financiamento tenham

sido objeto de denüncias junto a esta Cornissäo, a exemplo de Conseiheiro Lafaiete,

Diamantina, Ouro Fino, Säo Gotardo, Sào Lourenco, Timóteo e UniAo de Minas, corn a

sugesto de que sejam criadas comissöes parlamentares de inquérito para que sejam

investigados os fatos nelas narrados;

g) ao Ministério Piiblico Estadual, por meio da Procuradoria especializada em

crimes praticados por Prefeitos Municipais, corn a recomendacao de que sejam realizadas

as averiguacOes complernentares que se fizerem necessárias e seja, finalmente, oferecida

denincia contra os Prefeitos ou ex-Prefeitos dos municipios acima citados e, ainda,

contra o Presidente e, se for o caso, os técnicos do BDMG, em razo de omisso no dever

de fiscalizar a execucão dos contratos;

h) ao Ministério Püblico Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, corn a

recomendacào de que esses órgäos verifiquem a aplicacäo de recursos provenientes de

convénios celebrados pelo Municipio de PatrocInio corn orgäos estaduais e federais no

periodo de 1996 a 2000, para serem conferidos corn os contratos do Prograrna SOMMA.



i) d CPI do Crime Organizado, caso seja instalada nesta Casa.

Sala das ComissOes, 23 de abril de 2001.

Rêmolo Aloise, Presidente - Joäo Paulo, relator - Durval Angelo - Luiz Fernando

Faria - Anderson Adauto.
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Anexo I - Resumo dos Depoimentos

Reunião ordinária - 11/5/2000

Convidada: Vereadora Dorinha Melgaco, de Unal

Havendo nümero regimental, foi declarada aberta a 3a ReuniAo Ordinária da CPI

do Fundo SOIV11VIA.

0 Deputado Irani Barbosa encaminhou correspondência do Vereador Leonésio

Pimenta, do MunicIpio de Bocaiüva, apresentando deniincias de irregularidades no

Proj eto SOMMA desse municlpio. Foi dada a palavra a Vereadora Dorinha Melgaco, de

Unal, que tern vários documentos que comprovarn irregularidades na execucAo do Proj eto

SOMMA. A principal acusacão refere-se a lârnina asfáltica, que não tern a espessura



regulamentar. A Vereadora afirmou ter uma escritura püblica de deniincia feita pelo

subempreiteiro, em Patos de Minas, retratando a natureza do trabalho e as diligéncias que

teria cumprido para restabelecer a normalidade e o cumprimento do contrato firmado corn

o BDMG. Alérn disso, informou ter uma fita de video e urn jornal de Unai contendo fotos

e denüncias que gostaria de mostrar a ci . Acrescentou que tern urn abaixo-assinado,

subscrito por várias pessoas da comunidade, pedindo providéncias a Câmara Municipal, o

qual teria sido abortado pelo Presidente da Comissão de Serviços Püblicos.

A Vereadora continuou seu depoimento dizendo ter entregado ao Deputado João

Paulo relatório de suas denüncias, acompanhado de provas. A seguir, solicitou a

Comissão uma visita a cidade de UnaI para a constatação do estado deplorãvel do asfalto.

Afirmou ser irnportante o cornparecirnento de técnicos ao local para a elaboracão de urn

relatório da situacao. Como 11 entre os 15 Vereadores da cidade são favoráveis ao

Prefeito de Unai, ela não conseguiu que tal visita fosse aprovada.

0 Deputado João Paulo solicitou a Comissão que o requerirnento referente a visita

As obras da cidade de Unai e a oitiva das pessoas envolvidas fosse aprovado, bern como

as visitas a vârios municIpios de Minas Gerais. Ao final da solicitação, o requerimento foi

colocado ern votação e aprovado.

0 Deputado Rérnolo Aloise fez a leitura de outro requerimento solicitando fossem

convidados todos os Vereadores a Câmara Municipal de UnaI para comparecerem, na

quinta-feira seguinte, a reunião da Comissão para urn debate sobre as denilincias

apresentadas pela Vereadora Dorinha Melgaco. Ao final da leitura, o documento foi

aprovado pela Comissão. Em seguida, foi aprovado o requerirnento de visitas aos



MunicIpios de Bocaluva, Divinópolis, Frutal, Ipatinga, Itañna, Juiz de Fora, Nanuque,

Pará de Minas, PatrocInio, Porteirinha, So Sebastião do ParaIso e UnaI, os quais

receberam recursos do Fundo SOMMA.

Reunio ordinária - 18/5/2000

Convidados: Srs. Getñlio Silveira Alves, José Geraldo Alves de Souza,

Vereadores Osmar Pereira Leilão, Maria das Dores Campos Abreu Lousada, José Mario

Kazmirczak, José Maria Rimeiros, José Eustáquio de Freitas, José Batista Araüjo, José

Antonio Pereira da Costa, Danilo Emerson Corrêa, Alberto Tadeu Martins Ferreira e

Adelson Pinto de Carvaiho.

A reuniào destinou-se a ouvir Vereadores da cidade de Unaj em razão das

denüncias enviadas a Comissäo pela Vereadora Maria das Dores Campos Abreu Lousada,

conhecida corno Dorinha Melgaço.

0 Presidente da Comissão concedeu a palavra a Vereadora, que informou ter

apresentado as denüncias a CPI pois não pôde apurar os fatos referentes a obra realizada

em Unal corn financiarnento do Proj eto SOMIVIA. A Vereadora acrescentou que, em

UnaI, o docurnento dos moradores corn a denüncia foi arquivado por não trazer o nümero

dos tItulos eleitorais dos assinantes, sendo importante frisar que o Vereador Danilo

Emerson, Secretário de Obras a época, analisou a denüncia dos moradores do bairro de

Unal onde a obra foi realizada.

Segundo a Vereadora, é necessário averiguar as obras em Unai, pois o asfalto é de

ma qualidade, näo ha greiha nas bocas-de-lobo, e os tampOes de bueiro säo de concreto,



quando, segundo o proj eto, deveriam ser de ferro fundido. Informou ainda que, após 90

dias da execucão da obra, o asfalto estava cheio de buracos, borrachudos e lombadas. A

Vereadora acrescentou que urn engenheiro a acompanhou nessa fiscalizacào, tendo

constatado a péssima qualidade da base executada e da sub-base do asfalto. A Vereadora

disse que entregou a Cornissão a escritura pitblica do Sr. Sebastião dos Reis Batista,

subempreiteiro da Construrnil, na qual consta que houve realinharnento dos precos dessa

constmtora e solicitou a convocaço do Sr. José Osmar da Silva, subempreiteiro da Poli

Engenharia e do fiscal da Prefeitura indicado pela empreiteira. Ac final do seu

depoimento, a Vereadora Maria da Dores pediu a ci uma análise do CREA nas obras de

UnaI.

0 Vereador Danilo Emerson Corréa inforrnou ter sido Secretário de Obras da

Prefeitura por trés anos, deixando o cargo no dia 27/12/99. Em relacao as deniincias,

afirmou que não foi possIvel apurá-las, uma vez que os moradores ingressaram corn o

documento da denüncia na Cârnara Municipal sem fazer constar o nümero do tItulo de

eleitor dos denunciantes, motive pelo qual este foi rej eitado.

A respeito do asfalto, o Vereador alegou que, no dia 27 de j aneiro, o engenheiro

Getiilio Si!veira Alves havia solicitado as empreiteiras a recuperacão da obra danificada,

sem obter resposta, e que, no dia 22 de marco, o Prefeito fez uma notificação, via

cartório, por meio do oficio n° 482000, tendo a intencäo de tomar providéncias judiciais

caso a empreiteira não refizesse a obra.

No dia 24 de marco, o Prefeito recebeu correspondência da empreiteira contendo

relato dos problemas na obra e informando o inIcio da recuperaçào da Rua Frei Estévão



conforme o proj eto. 0 Vereador acrescentou que os recursos do Fundo SOMMA foram

aplicados corn rnuita seriedade, e que as coisas nAo se passararn conforme relatou a

Vereadora. Na realidade, segundo ele, o que estava havendo era uma açAo do grupo

politico da Vereadora, cujo lIder é o Sr. Antério Manik, que tern por objetivo denegrir a

imagem da adrninistracäo do Prefeito. Segundo seu relato, a foto apresentada é da obrajá

sendo recuperada, e os cidadãos e os Deputados podern verificar todo o trabaiho sendo

refeito corn onus para as ernpreiteiras.

0 Deputado Rérnolo Aloise explicou ao Vereador Danilo Emerson Corrêa que 0

motivo da presenca de todos e a oitiva das partes envolvidas, a investigacão das

denüncias feitas pela Vereadora e também as providéncias referentes a visita a cidade de

Unal. Nessa oportunidade, o Deputado perguntou ao Vereador se o agente financiador

esteve presente na entrega das obras e se o Prefeito efetuou os pagamentos corn

autorizacäo, verificando se as obras estavam em perfeito estado.

0 Vereador disse que todas as parcelas eram pagas pelo BDMG, mediante a

elaboracào de urn relatório, corn a presenca dos Srs. Raimundo Vargas, fiscal responsável

do Banco, e Getiilio.

0 Deputado Márcio Cunha disse que se a ernpreiteira estava refazendo as obras

era sinai de que algurna irregularidade existia. Sendo, portanto, necessário saber se houve

conivéncia da Prefeitura Municipal. Solicitou urn levantarnento minucioso dos contratos

assinados pela Prefeitura e pelas construtoras e tambérn a identificacão da empresa que

elaborou o proj eto executivo das obras de drenagem e pavirnentacào e o nome da empresa

que executou o proj eto final de engenharia.



0 Deputado Luiz Fernando Faria confirmou o pagamento de R$98.500,00 para a

empresa e perguntou se ela acompanhou as obras de execução.

0 Vereador Danilo Emerson Corrêa explicou que, quando foi conseguida a

aprovacâo e a liberaco dos recursos do SOMMA por parte do BDMG, existia urn prazo

para que fossem efetuadas as licitaçOes. Houve dois contratos de licitacOes, porque o

BDMG havia informado que era meihor, para que o contrato näo se transformasse em

modelo internacional (rnais complexo e mais demorado).

Segundo o Vereador, como o prazo era curto, foi contratada a ernpresa FR

Engenharia, de Goiânia, para fazer o trabalho de engenharia e todo o levantamento

geofisico exigido para a execucäo da obra. Informou ainda que a obra nAo ficou

danificada em 90 dias, pois nesse periodo ela já estava sendo recuperada pela empresa.

0 Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Unal, Sr. José Geraldo

Alves de Souza, inforrnou que 16 empresas participaram do processo licitatório. Foram

feitas duas licitacôes, corn o preco do metro do asfalto equivalente a R$13,25, quando o

valor do rnercado estabelecia R$22,00. 0 preco total da empresa vencedora foi de

R$1.695.000,00, e, emjaneiro de 1999, houve solicitaçäo de realinharnento de precos em

virtude da alta do valor do dólar.

0 processo foi analisado pela consultoria da Prefeitura de Unai, e o Prefeito no

concedeu o reajuste de 30% sobre o valor inicial solicitado pela empresa, o que

corresponderia a R$357.000,00. Porém, negociou o valor em R$190.000,00, parcelados

em 12 vezes, o que foi aceito pela empresa responsável, a Constmmil. Esse valor

acordado foi pago pela Prefeitura de Unal, e não corn os recursos do Proj eto SOIVII'VIA.



Complementou que o valor de R$98.500,00 foi pago a empresa FR de Goiânia para

executar o proj eto de engenharia.

0 Sr. Getülio Silveira Alves, engenheiro civil da Prefeitura de Unai, disse que os

problemas nas obras de asfalto surgiram logo depois das chuvas, e as reclamacOes foram

feitas a construtora. 0 subempreiteiro foi quem sabotou a obra, pois fez o serviço de

drenagem malfeito. 0 grande problema foi da Construmil, e ela mesma está refazendo o

serviço.

0 Vereador Adelson Pinto de Carvalho informou que, conforme a escritura

piliblica de Sebastiäo dos Reis Batista, todo o servico foi executado pela empresa

contratante, tendo sido, ate mesmo, fiscalizado por engenheiro e fiscal da Prefeitura de

Unal. Assim, a Prefeitura tinha conhecimento da subempreitada. Acrescentou que é

importante que se convoquem essas empresas e seus empregados, pois tudo que foi feito

terá que ser arrancado, e supoe-se que alguém tenha levado vantagem nessa situaçAo.

Segundo o depoente, a Prefeitura foi relapsa, pois entregou a obra a seu be!-

prazer, sem fiscalizar sua execucäo, sendo necessário que se esclarecam os fatos, pois a

forma como a obra foi feita é questionável.

0 Presidente da Comissäo, Deputado Rémolo Aloise, informou aos Vereadores

presentes que a CPI estaria em Unal para fazer uma avaliacäo da questão e que havia

solicitado ao Presidente da Comisso de Licitação informacOes sobre a compra de 55

computadores para a Prefeitura de Unal. Segundo o Sr. José Antonio Pereira da Costa, os

computadores foram comprados e estão instalados, as empresas contratadas para

assessoria técnica estào executando o contrato e ja houve treinamento dos servidores.



0 Deputado Luiz Fernando Faria requereu a aprovacào do requerimento para

convocaçäo dos diretores das empresas Campolaine, RepresentacOes e Informática Ltda.,

Construmil, Construtora e Terraplenagem Ltda., Poli Engenharia Ltda., FR Engenharia

Ltda. Requereu também o envio a ComissAo dos projetos executados das obras de

drenagem e de pavimentacão realizados no Municipio de UnaI corn verbas repassadas

pelo Fundo SOMMA, e a convocaçAo do Sr. RaIlton Geraldo Rodrigues Gonçalves,

assessor da Câmara Municipal.

Antes de encerrar a reunião, o Presidente da Comissào disse que não adrnitirá

questo poiltica dentro da CPI, pois a finalidade é fiscalizar a dinheiro piiblico. E

cornplementou dizendo que a ComissAo estaria em Unal, no dia 23 para averiguar, "in

loco", o que foi denunciado e o que foi praticado.

Aprovou-se o requerirnento de convocaçäo dos Srs. José Osmar da Silva, José

Ribeiro, Sebastio dos Reis Batista e o da quebra de seus sigilos bancários, bern como

dos Srs. Getülio Silveira Alves e Danilo Emerson Corréa.

Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presenca dos

Deputados e demais presentes, convocou os membros para a próxima reunião ordinãria,

determinou a lavratura da ata e encenou os trabaihos.

Reunião ordinária - 1°1612000

Convidados: Srs. RaIlton Geraldo Rodrigues Gonçalves, funcionário da Cãmara

de UnaI; Mauro José de Oliveira - socio-propriétário e Presidente da Construmil; Rubern



Luis Correia Ferreira, Diretor Cornercial da Poli Engenharia; Dirceu Martins Junior,

Diretor da FR Engenharia; e Arniz Mahana.

0 Sr. Raliton Geraldo Rodrigues Goncalves iniciou seu depoimento dizendo que

veio esciarecer o motivo de ter feito, na véspera do depoimento de Vereadores de UnaI a

CPI, ligaçOes telefônicas para os gabinetes dos Deputados Luiz Fernando Faria, Elmo

Braz e Gil Pereira. Esclareceu tratar-se simplesmente de solicitacAo de projetos dos

referidos Deputados, para ver se poderiam ser apresentados pelos Vereadores da Bancada

do PPB de Unal que assessora e que, ha urn ano, adota esse costume. Disse que em

momento algurn falou sobre a CPI ou ofereceu apoio politico a qualquer Deputado.

Em seguida, o Sr. Mauro José de Oliveira disse que a Construmil fez urn contrato

de subempreitada corn o Sr. Sebastiào Reis Batista para serviços de meio-fio e sarjetas e

que a Prefeitura tinha conhecimento disso. Confirrnou ter-se reunido corn os Srs. Haroldo

Valado, Manoel Messias Barros, Oscar Barbosa e Sebastiào dos Reis Batista, na

Prefeitura de Unai, para tratar de assuntos do contrato da Construmil corn o Proj eto

Confirmou que houve urn realinharnento de precos do material betuminoso de cerca de 8%, e que

urn engenheiro da Prefeitura estava fiscalizando a obra. Disse que o problenia corn as saijetas foi

solucionado, que todo o servico foi feito novarnente. Acrescentou ter adquirido bnta tanto da Uriical, que

dista cerca de 30 km da obra, quanto da outra britadeira, que dista cerca de 4 a 5 luii. Segundo o depoente,

o piuco da que fica mais perto era maior, e a fomecedora mais distante tinha estoque, e a outra no.

Disse, ainda, não saber se as mudancas especificadas no projeto tiveram autorizacao do BDMG,

que näo tinha conhecirnento de que o Sr. Haroldo Valadäo era sócio gerente da britadeira Unical.



Foi dada a palavra ao Sr. Rubem Luis Correia Ferreira, que informou que a Poli Engenharia

subempreitou pam a Construbrás todo o seivico de drenagem e obra-de-arte complementar: rneio-fio,

sarjeta e galenas de aguas pluviais. E que o Sr. Getilio Silveira, engenheiro da Prefeitura e responsável pela

fiscalizacâo, tinha conhecirnento disso.

Alegou que houve troca de servicos: as bocas-de-lobo, que seriam de ferro, passaram a ser de

cimento. Em tmca, a Poli construiu urn dissipador de energia pam a Prefeitura. Ele confirrnou que, após as

obras realizadas corn recursos do SOMMA, conquistou outro contrato corn aquela Prefeitura, da ordem de

R$1.069.000,00.

Disse que para as duas obras do SOMMA adquiriu bnta da Britacal, que dista 10 km, e no 4 km.

Pam as obras do novo contrato, deu preferência a Unical, que entrega o material lavado, coisa que a

Britacal não faz, sendo esse o motivo da troca, e näo o preco, que era o mesmo.

Em seguida, o Sr. Dirceu Martins Junior informou que, quando foi contratado pam fiscalizar a

obra, a partir de 20/3/2000, as obras da Construmil do Pmjeto SOMMAJá estavam concluIdas e que foi ma

empresa que fez os projetos daquelas obras. 0 primeiro contrato que ganhou em Unal foi para elaboração

do projeto, no total de 197.500m2.

Em marco de 2000, participou de carta-convite, no valor aproximado de R$80.000,00, englobando

a fiscalizacão, a perIcia tdcmca dos servicos executados e mais 200.000 m 2 de projetos que ainda faltam,

relativos aos Bairros Sagarana e Jardirn Primavera.

Disse que após 20/3 sua ernpresa fez a perIcia tdcnica e agora tambdm estti fiscalizando.

Conflnnou que as sarjetas estäo sendo quebradas e refeitas, na espessura de 7 cm e na largura de 30 cm,

corifonne recomendado.

Respondeu que quem fazia a fiscalizacão antes era o engenheiro Getélio e que a Prefeitum nunca

teve apareihagem nem laboratóno pam fazer a fiscalizacao. Disse que o maior problema corn as obras é a

drenagem superficial, tanto na parte de rneio fib, coino de boca-de-lobo. Tanto d assim, que, hoje, a$s a

fiscalizacâo, já foram refeitas cerca de 150 bocas-de-lobo, rarnais e parte de sarjeta. Questionado sobre a



quem ele atribui a falta de capacitacão tecnológica pam fazer a análise que impedisse a deterioracão da

obra, ele respondeu: "E difIcil, porque a construtom tern urn laboratório e a Prefeitura deveria ter tuna

empresa contratada para fiscalizar, o que não foi o caso".

Reuniäo ordinária - 8/6/2000

Convidados: Vereador Diomézio Geraldo Pimenta, Sr. Roberto Luiz Boteiho,

Vereador Ronildo Ribeiro de Andrade, Prefeito Ricardo Afonso Veloso, Vereador

Gustavo Henrique Baeta Dumont, todos da cidade de Bocaiüva.

0 Vereador Diomézio Pirnenta iniciou sua fala relatando inegularidades no contrato que a

Prefeitura fez corn a empresa SEMOP - Servico de Manutencão em Obras de Pavimentacão Ltda -, que

subcontratou o SAAE - Servico Autônorno de Agua e Esgoto, urna autanlula municipal, pam realizar

servicos nas tedes de esgoto, por preços menores. Relatou ainda que a SEMOP contratou maquinria e

funcionários da Prefeitura scm autorizacão da Câniara Municipal.

0 depoente infonnou que estranhou o contrato feito corn a SEMOP e o BDMG emjulho e agosto,

respectivarnente, pelo rnesmo preco. Denunciou o vinculo enire a SEMOP e a CSD, empreiteira do Sr.

Dario Rutier, que prestava seivicos paralelos de asfaltarnento, no mesmo perIodo, em convênio, e também

servicos de limpeza uthana, sem licitacão.

0 Vereador apontou tambérn irregularidades nas licitacOes da limpeza uThana, nas quais a

PAVISAN e tuna ernpresa de Bocaiüva foram desciassificadas, tendo sido o contmto assinado corn a

SEMOP no valor de R$500.000.00. Denunciou ainda o depoente a baixa qualidade do servico de

pavirnentaçäo, que se estragou todo corn as chuvas, e a não-realizacäo dos servicos de jardinagem que

constavarn no contrato. Ele levantou düvidas sobre o valor de R$1.900.000,00 para modemizacão

administrativa recebido pela SEMOP.

Em seguida, o Vereador apontou a falta de planillias explicativas e de demonstrativos de obras do

SAAE e informou que ha uma ma onde no foi feito o servico, mas que consta na prestacão de contas.



0 Sr. Roberto Luiz Boteiho, engenheiro e representante do SAAE, imciou seu depoirnento

esciarecendo que a autarquia tern autonornia para firmar contrato de ressarcimento de despesas corn

execucão de obras e que não houve subernpreitada. Como não havia dotacão orcamenthria para a

contrapartida exigida pelo BIRD e BDMG, foi votada urna lei autorizando o SAAE a fazer o repasse.

Sobre os custos, o depoente esclareceu que a imciativa privada paga ate 125,4% de obrigaçOes

sociais. Como o SAAE é irma autarquia corn imunidade tributária e funcionñrios estatutários e mensalistas,

aqueles custos caern para 25,5%, ou quase 100% a menos que os da iniciativa privada. DaI a diferenca entre

os custos cia SEMOP e os do SAEE. Ha ainda os custos indiretos advindos da execução dos servicos e que

näo são levados ern conta na composicão dos custos, e os custos financeims, custos de transporte de pessoal

indiretarnente envolvido. Esse seria o motivo da diferenca nos custos finais das empresas. No caso de

Bacaitiva, a difeienca nos custos das obras de saneamento chega a 18,71%, corn a Prefeitura contratando o

SOIvilvIA por R$575.704,35, através de licitacão, e o SAAE fez urn contrato de ressarcimento corn a

SEMOP no valor de R$484.949,52.

0 Vereador Romido Andrade informou que todos os repasses feitos pelo BDMG a SEMOP foram

feitos sob fiscalizacão do BDMG e que o pmjeto foi aprovado por 2/3 dos Vereadores.

Quanto a denüncia de que a empresa do Sr. Dario Routier prestou serviço de

limpeza püblica, esclareceu que isso foi feito dentro das normas legais e que foi

publicado no "Estado de Minas". Enfatizou os beneficios sociais que o povo recebeu corn

o saneamento básico da cidade.

0 Sr. Diomézio Pimenta foi indagado sobre as providéncias que o Ministério

Pijblico tomou em relaçäo as dentincias por ele apresentadas, e ele informou que não

recebeu resposta. Tampouco o BDMG e o BIRD tomaram qualquer providéncia relativa

As denitncias. A Câmara Municipal também não quis atender as suas solicitaçOes de

formaçào de comissäo especial para averiguar o Projeto SOMMA.



Indagou-se ao Prefeito Municipal se ele havia tornado providências contra as

acusaçôes recebidas e este disse que tern encaminhado açOes crirninais ao Ministério

Piliblico. Esclareceu, ainda, que os danos no asfalto são pequenos e foram provocados

pela cisão na rede de esgoto e que ocorrerarn infiltracOes de água em pequenos pontos,

mas que nao constituem irregularidades, no seu ponto de vista.

0 engenheiro Roberto Luiz Botelho esciareceu que o SAAE é a concessionária do

rnunicipio, e, por deterrninacão legal, so se faz obra de saneamento em Bocaiüva corn a

sua autorizacão.

Devido as normas do BIRD, o SAAE foi impedido de participar da iicitacao.

Assim, apesar de ter toda a estrutura para fazer a obra, teve que exigir o ressarcirnento

como forma de pagamento pela sua ociosidade.

Isso ocorreu para se evitar urn prejuIzo major ao municipio, e esse ressarcirnento

foi obtido por meio de urn acordo corn a ernpreiteira. Todos os gastos corn material e

funcionários do SAAB, utilizados na execucão das obras, foram integralmente

ressarcidos.

Sobre a taxa cobrada na conta de ãgua para o fundo de ampliacão da rede de

esgoto, o Sr. Roberto inforrnou que esse fundo existe desde 1996 na cidade, por sugestão

da FUNASA, para viabilizar a irnplantacão do Piano Diretor de Esgoto, e que teve

aprovacão da Câmara. Seus recursos foram utiiizados, e o dinheiro, ressarcido, conforme

docurnentação apresentada.



0 Deputado Carlos Pimenta cumprimentou a cornunidade de Bocaiiiva por seu

serviço próprio de água e esgoto - uma inovação no Estado. Criticou a forma como foram

feitos os contratos do SOMIMA, que passa recursos aos municIpios mas nào permite que

estes participem corn autarquias próprias, como no caso de Bocaiüva, que tern de arrumar

empreiteira para executar o serviço, o que caracteriza urn verdadeiro absurdo.

Por isso, segundo ele, existiu a diferenca de custos, como foi explicado. Salientou

a necessidade da presenca de representantes do BDMG e BIRD para serern revistas as

regras do contrato e comentou que isso deve servir de exemplo para que o Estado reveja

os futuros acordos.

Acrescentou o Deputado que considera urn absurdo que 25% tenharn sido

ressarcidos ao rnunicIpio, quando o serviço poderia ter sido executado corn urn custo

muito rnenor.

Indagou ao Presidente da Câmara se esta solicitou alguma auditoria sobre os

problemas no asfalto. Ele respondeu que o estrago no serviço feito foi de 0,5%, muito

pequeno e decorrente das fortes chuvas que cairam na regio. Quanto a rede de esgoto

que cedeu, como rnostrarn as fotos, disse que nao foi por culpa da SEMOP, mas devido as

chuvas torrenciais. 0 BDMG constatou que as obras estAo de acordo corn as normas

exigidas e no prazo.

A Deputada Elbe Brando enfatizou a dignidade do trabaiho executado pelo

SAAE de Bocaiüva e de seu engenheiro, que é fihiado ac, PT e vern fazendo urn trabaiho

em prol da comunidade.



Indagado pelo Deputado João Paulo, o engenheiro Roberto Luiz Botelho

esclareceu que o SAAE repassou ao municIpio R$549.480,00, como contrapartida do

contrato, atendendo norma do BIRD. A SEMOP realizou a obra de pavimentação, mas

quern realizou a drenagem foi o SAAE.

0 Vereador Diornézio Pimenta informou que o Proj eto SOIVIIVIA não foi aprovado

por unanimidade na Câmara e que existem muitas denüncias feitas também por

moradores. Disse, ainda, que o Sr. Dario Routier foi favorecido nas obras de limpeza

urbana e a empresa Holus foi contratada para assessorar a Prefeitura.

0 Prefeito respondeu ao Presidente que a Holus foi contratada corn recursos

próprios, e nAo do BDMG. A aquisicäo e instaiacão de "softwares" está em fase de

impiantacão, assirn como a atua1izaço e digitacão do cadastro técnico e mobiliário, e que

o Piano Diretorjá estã em sua segunda fase, que é a montagem de propostas. 0 proj eto de

administracao tributãria ja está concluIdo, e existem parceias a serem pagas pelo BDMG.

Disse, ainda, que em dois meses o projeto estará concluldo.

Reunião ordinãria - 22/11/2000

Convidados: Srs. Marcos Remes dos Santos, Alcides Dorneias dos Santos e

Neudon Veloso, Vereadores a Câmara Municipal de PatrocInio, e Ildeu José Pinheiro.

0 Deputado Luiz Fernando Faria informou que os Srs. Neudon e Ildeu foram

chamados devido a necessidade de se esciarecerem as denüncias de irregularidades e ma

apiicacão dos recursos piThlicos no Proj eto SOIV11VIA da cidade de Patrocinio.



0 Vereador Alcides Dornelas dos Santos informou que fez as denüncias ao

Deputado Ivo José, deixando corn ele alguns documentos e também uma fita por meio da

qual se pôde constatar a forma faiha como os recursos estavam sendo utilizados. Segundo

o depoente, o Sr. José Pedro, Presidente do BDMG, tambérn recebeu as mesmas

denincias e deixou claro que aquela instituição não teria as mInimas condicOes de

fiscalizar a forma de investimento dos recursos, o que competiria ao próprio MunicIpio

de PatrocInio. Acrescentou o Vereador que o Prefeito Municipal no cumpriu a

determinaco judicial para apresentar as informaçOes relativas as aplicacOes dos recursos,

e, por isso, o depoente acredita que e necessário que a CPI auxilie na apuracäo das

denüncias.

Para o Sr. Alcides, ha diividas quanto a qualidade do material empregado no

asfaltamento, a forma como foi executada a obra e a maneira como foram feitas as

licitacOes. A ernpreiteira Nobrega Pirnenta é responsável por praticamente todos os

recursos do Proj eto SOMMA investidos no Municipio de PatrocInio.

0 depoente questiona se foi feita apenas uma licitaco para o asfaltarnento de

294.535,10m2 e se sornente a Nobrega Pirnenta venceu. Segundo ele, a mesma empresa

participou de outra licitação - Contrato 74/37, para a execucão de 37.3 14.90m 2 de asfalto

e também de 95.000m lineares de meio-fio - e depois passou o serviço para outra empresa

em Patrocinio, a Casa Grande Engenharia, cujo proprietário é irmão do ex-Secretário de

Obras, hoje Diretor do Departamento de Agua e Esgoto da cidade.

0 depoente acredita que deve ser analisado se a serviço de canalizaço foi

realmente executado, se foram cumpridos a risca as proj etos, que apresentam faihas



técnicas, e tambérn o projeto de asfaltamento e o de informatizacão, pois muitos desvios

de recursos são feitos por interrnédio deles.

Para o Vereador, ha muitas coincidéncias na participacão da empresa Nóbrega

Pimenta em obras, pois esta participou na execucão de servicos para pessoas ligadas ao

Prefeito. Ele levantou düvidas quanto a aquisicão dos computadores, no que se refere aos

preços, pois podern ter sido superfaturados, e é preciso averiguar se os equiparnentos

foram entregues. Acrescentou que a infra-estrutura do lotearnénto do Bairro Morada Nova

II deve ser avaliada, pois se sabe que pelo menos o asfaltarnento foi feito pela Nóbrega

Pimenta.

0 Sr. Jldeu José Pinheiro iniciou sua fala dizendo que a Construtora Nobrega

Pimenta nao e exciusiva da Prefeitura e nada impede que realize outras obras no

municIpio. Quanto ao Bairro Morada Nova, nenhum centavo saiu dos cofres da

Prefeitura. Para o depoente, a qualidade do serviço prestado a cidade de PatrocInio foi

muito bern fiscalizada pela Secretaria e por seus engenheiros, e, em relaçao a

informatizacão, a Prefeitura foi muito bern equipada.

0 Deputado João Paulo forrnulou questão a respeito de denüncia relativa ao

Prefeito Municipal de PatrocInio, a qual teria sido encaminhada, após apreciacão do

Ministério Piiblico, ao Presidente da Repüblica pelo Vereador Alcides Dornelas.

Perguntou, então, por que a denüncia não tern a assinatura do Vereador.

0 Vereador Alcides Dornelas confirmou que reconhece o conteüdo do

docurnento, mas inforrnou não t6-lo enviado. Mesmo assim, resolveu assiná-lo.



0 Deputado Joäo Paulo falou a respeito do convénio corn o BDMG, explicando

que nele consta como parte a Secretaria do Planejamento. Para ele, o objeto do

documento é vago, impreciso e atIpico, por ser genérico, soando como urna provável

suplementaço.

Em seguida, solicitou ao Sr. Neudon Veloso, assessor do Prefeito Municipal,

informacOes a respeito da natureza do convénio assinado em 27/6/2000, cuj o valor é

equivalente a R$82.000,00 mais R$140.000,00, e também a respeito de outros dois

convénios ern que o licitante vencedor foi a Construtora Nóbrega Pirnenta, no valor de

R$2.150.183,00 e R$885.000,00.

0 Sr. Neudon Veloso disse que a parte de licitaçào de obras nAo pertence ao

servico dde e que não poderia responder.

0 Vereador Marcos Rernes levantou, entäo, algurnas düvidas sobre urna possivel

utilizaçäo de recursos do SOMMA para viabilizar loteamentos. 0 Presidente solicitou

que o convidado formalizasse por escrito suas indagacOes.

Sobre as obras executadas no Bairro Cruzeiro, em PatrocInio, o Vereador Marcos

afirmou que foram licitados 37.314M 2 de pavimentacäo asfáltica e foram realizados

apenas 15.75 1m2. Existem também diividas relativas ao pagamento do asfalto da Av.

Elias José Abräo Neto, no trecho entre a Portaria do Cristo ate a rotatória. Por meio desse

levantamento, o MunicIpio de PatrocInio teria de repassar 25% como contrapartida, para

depois o BDMG liberar os recursos.



Nos extratos bancários consta que, das sete medicOes em que foram liberados os

recursos, em apenas duas delas o MunicIpio de PatrocInio depositou a contrapartida. De

urn total de R$629.002,48 depositados pelo BDMG, o MunicIpio de PatrocInio depositou

apenas R$60.471,25, ferindo os objetivos do projeto.

0 Deputado J00 Paulo disse que as obras de asfalto dos trechos mencionados

pelo Vereador Alcides foram pagas, mas constatou-se que näo foram realizadas,

conforme algumas fotos apresentadas a Cornissäo.

0 Sr. Ildeu José Pinheiro explicou que a obra näo foi feita, mas os recursos que

seriarn dirigidos àquelas areas foram aplicados na pavirnentaçäo de outras ruas.

ReuniAo ordinária - 29/11/2000

Convidado: Sr. Rodrigo Imar Martinez Riera, Presidente da Cârnara Municipal de

Itajubá.

0 Vereador denunciou que os serviços de drenagem e a aquisicào dos metros

cübicos de pedras, que correspondem de a 40% a 50% do valor das planilhas, no foram

executados. Disse possuir fotos que comprovam que nem mesmo a camada de asfalto

prevista no edital para as ruas foi feita. Em estudos feitos na Câmara Municipal

constatou-se que cerca de R$495.000,00 constam na planilha de pagamento da Prefeitura

por serviços que no foram realizados. Disse que causou-lhe surpresa o fato de que nurn

simples despacho de canto de folha o BDMG tenha autorizado a retirada da base de brita

corn o cirnento de algumas ruas, alterando o edital. Essa mudanca pode resultar em mais

de R$1.000.000,00 em termos de obras, que estão sendo mal feitas. Deixou em poder da



Cornissäo fotos que comprovam que todas as obras realizadas já estäo danificadas.

Afirmou que ha diversas irregularidades, corno mas planejadas para ter 9m de largura

terem sido feitas corn 6m, e que a parte de drenagem lateral e de rneio-fio näo foi feita.

0 depoente apontou também irregularidades que teriam oconido no ano de 1997,

quando a Prefeitura conseguiu urn empréstimo de R$1.000.000,00 do BDMG para a

constmcão de urn distrito industrial no municIpio, dos quais foram gastos R$777.000,00.

Simplesmente passararn urna rnãquina no local, e nada foi feito. 0 local onde seria o

distrito industrial transformou-se em pasto novamente.

Acrescentou que foi forrnada uma comissäo especial, composta pelos Vereadores

Douglas Tadeu Doria e Oscar Navarro, que é engenheiro e perito judicial, a qual elaborou

urn re!atório, corn fotos, despachos etc., que deixaria em poder da CPI.

Fez referéncia, também, a irregularidades na constmcâo de dois ginásios

poliesportivos no MunicIpio de Ubá: a licitacào foi realizada no dia 12 de fevereiro, e o

inIcio das obras, marcado para o dia 18 de rnarço, rnas no dia 11 de fevereiro o Prefeito

havia mandado pagar uma empreiteira que participou da concorréncia.

0 Vereador informa, tarnbém, que o Prefeito tern pedido a populacäo que

contribua corn cirnento para a realizacao das obras e que estudo feito pela Câmara

constatou que a quantidade de cimento exigida era superior a necessária para cada obra.

Disse que, em mais de 50% das ruas as canaletas e os rneios-fios constantes nas planilhas

näo foram feitos.



Acrescentou que em alguns bairros o asfalto pode ser facilmente arrancado, pois é

de ma qualidade. Relatou que, em determinado dia, reuniram-se cinco Vereadores e

foram, as 9 horas da manhã, ate uma ma onde iria ser iniciada a pavimentação. Os

caminhOes pararam, os funcionários fizeram uma reuniAo e sumiram. Voltaram ao meio

dia e al, sim, colocaram uma camada de asfalto.

Para finalizar, o depoente frisou que os requerimentos solicitando inforniaçôes ao

Executivo não são respondidos.

Anexo H - ConsideraçOes Relativas a Análise da Execucão dos Contratos

I - Alpinópolis

1 - Os contratos de financiamento

0 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o MunicIpio de

Alpinópolis celebraram três contratos de financiamento, em conformidade com as

especificacOes contidas no quadro abaixo, no valor total de R$1.094.884,00, para a

realizacao de obras de infra-estmtura no municIpio:

Fonte: BDMG

2 - Aspectos relativos aos processos licitatórios e a execucAo dos contratos



Para contrataçäo de empresas que viriam a executar os projetos previstos nos

contratos acima descritos, foram realizadas licitacOes em conformidade corn a legislaçäo

federal, que resultaram nas seguintes contratacOes:

2.1 - Contratos BDMG 067.218 e 067.616

Contrato n° 063/96

Contratada: Cadros Engenharia e ConstruçOes Ltda.

Objeto: execucão dos serviços, incluindo mão-de-obra, materiais e equipamentos

necessários para a canalizacäo do córrego Biquinha e dos interceptores laterais de esgoto,

entre as Ruas Quirino dos Reis e Belo Horizonte, numa extensão de 520 m.

Valor: R$782.876,28

Data de assinatura: 25/3/96

Vigéncia: entrega da obra ate 15/11/96

10 aditivo de 1°/10/96: reajusta o valor em R$117.350,87

2.2 - Contratos BDMG 067.525

Contrato n° 100/96

Contratada: Tamasa Engenharia S.A.

Objeto: execucão dos serviços, incluindo mão-de-obra, materiais e equipamentos

necessârios para a pavimentaco de vias urbanas.



Valor: R$194.656,82

Data de assinatura: 2/9/96

Vigéncia: entrega da obra ate 5/12/96

ObservacOes:

Considerando que foram feitas con] ecturas sobre a utilizacäo de recursos do

Fundo SOMIMA para pagarnento de indenizacOes em razo de desapropriacOes no

municIpio, a ComissAo examinou toda a documentacAo e não cornprovou as alegacôes.

II- Bocaiiiiva

1 - Os contratos de financiamento

0 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o

MunicIpio de Bocaiüva celebraram cinco contratos de financiamento,

em conformidade corn as especificacOes contidas no quadro abaixo, no

valor total de R$2.295.793,42:

Fonte: BDMG

2 - Aspectos relativos aos processos licitatórios e a execuçAo dos contratos



Para contratação de empresas que viriam a executar os proj etos previ stos nos

contratos acima descritos, foram realizadas licitacOes em conformidade corn a legislaçäo

federal, que resultaram nas seguintes contratacöes:

2.1 - Resurno dos Contratos e respectivos aditamentos:

2. 1.1 - ContratoBDMGO73.710

Contratada: SEMOP - Serviços de Manutencão de Obras e Pavimentacão Ltda.

Objeto: rede coletora de esgoto sanitário, drenagem e pavimentacão

Valor: R$1.939.996,42

2.1.2 - Contrato BDMG 073.719

Contratada: Empresa Fix Center Eletrônica Ltda.

Objeto: execuçäo do projeto de aquisicão e instalacäo de "hardwares" e

"softwares"

Valor: R$83.292,00

2.1.3 - Contrato BDMG 073.720

Contratada: Tecsam Sistemas e Proj etos Ltda.

Objeto: execuçäo de projeto de consultoria para a atualizaçào e a digitacão do

cadastro técnico-imobiliário.

Valor: R$100.150,00



2. 1.1 - ContratoBDMGO73.721

Contratada: Winners Consultores Associados Ltda.

Objeto: execução do projeto de elaboracAo do Piano Diretor de Desenvoivimento

do Municipio.

Valor: R$118.235,00

2. 1.1 - Contrato BDMG 073.722

Contratada: Tecsam Sistemas e Proj etos Ltda.

Objeto: execução do projeto de modernizacAo da administracAo tributária no

municIpio.

Valor: R$54.120,00

ObservacOes:

Considerando que a CPI nào reaiizou visita ao MunicIpio de Bocaiiiva para

verificar o estado das obras e coletar documentos, passamos a tecer os seguintes

comentários, embasados na parca documentaçâo encaminhada e nos depoimentos

coihidos durante a reunião realizada em 8/6/2000, nesta Casa:

a) não exi stem informaçöes relativas a elaboração do proj eto executivo das obras

de rede coletora de esgoto sanitário, drenagem e pavimentacäo.



b) por rneio de depoimentos e fotografias, pôde ser verificada a ausëncia da

execucão de meio-fio e sari eta em algumas ruas, bern como a baixa qualidade do material

de base, em razäo da presenca de vários reparos na pavimentacão asfáltica.

c) segundo depoimento do Vereador Diomézio Geraldo Pimenta, a empresa

SEMOP - Servicos de Manutencão de Obras e Pavimentaçäo Ltda. também pertence ao

proprietário da empresa C.S.D. Engenharia e Comércio Ltda., Dario Rutier. A primeira

foi vencedora da licitação para realizacäo das obras de rede coletora de esgoto sanitário,

drenagem e pavirnentacäo, e a segunda mantinha urn contrato corn a municipalidade, cujo

objeto era a prestacäo de servicos de limpeza urbana. Este ültimo contrato teria sido

firmado corn dispensa de licitacão. Saliente-se que essas afirmaçOes näo foram

contestadas pelos representantes do Poder Executivo presentes na reunião.

d) a SEMOP - Serviços de Manutençào de Obras e Pavirnentação Ltda.

subcontratou urna autarquia municipal, o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE -

para executar os serviços. 0 que causa estranheza é que o rnunicIpio, em uma das

rnedicoes, pagou a SEMOP o valor de R$575.704,35. Pela mesrna mediçAo, o SAAE

recebeu R$484.949,52, resultando numa diferenca de R$90.754,83, equivalente a

18,71%. Ora, se a autarquia do próprio municIpic jã reunia a vocaçäo institucional e a

estrutura satisfatória para a execuço da obra, por que razäo se fez a licitacào?

e) esta Comissäo constatou irregularidades na execuçäo de obras de pavimentaco

poliédrica em Pará de Minas, cujos serviços foram prestados pela empresa C.S.D.

Engenharia e Comércio Ltda., tambérn corn recursos do Proj etc SOMMA, conforme se

vera adi ante.



ffl - Caeté

1 - 0 contrato de financiamento

0 Banco de Desenvolvirnento de Minas Gerais - BDMG - e o MunicIpio de Caeté

celebrararn, inicialmente, em 12/12/95, urn contrato de financiamento no valor de

R$1.740.080,95, já inclulda a contrapartida do rnunicIpio, para a realização de obras de

canalizaçâo do córrego Caeté e construcão de interceptores. Este contrato foi alterado

para R$705.429,77, em conformidade corn as especificacOes contidas no quadro abaixo.

Fonte: BDMG

Para contrataco da empresa que viria a executar o projeto previsto no contrato

acima foi realizada licitaçào na rnoda!idade Concorrência, conforme determina a

legislação federal.

A vencedora do certame foi a ernpresa PAVOTEC - Pavirnentação e

Terraplanagem Ltda., corn sede em Belo Horizonte, dando origem ao Contrato n°

01.94/95, de 12/12/95. Esse contrato foi aditado em 12/4/96, quando foi alterado para

possibilitar a utilizaçäo de "Colchäo Renno Revestido" em substituicão as paredes de

concreto armado, de acordo corn as planilhas de detaihamento anexadas aos respectivos

instrumentos contratuais. Tal alteraçäo mostra-se p!enamente cabIvel sob o aspecto

técnico; näo tern, contudo, sido fornecidos a ci documentos re!ativos a rnudanca

efetivada no projeto executivo original, que foi elaborado pe!a empresa Paviso!os e



Sondag Ltda., contratada em 22/9/95, por meio do Contrato n° 12/95, após vencer o

certame licitatório realizado sob a modalidade convite.

Quanto ao esgoto que continua sendo despej ado diretamente no córrego

canalizado, sem passar pelos interceptores, a Comisso comprovou tratar-se de

escoarnento misto que inclui águas de nascentes e pluviais, cuja interceptacão nAo estava

prevista no projeto executivo.

2 - Análise da execucão do contrato

Para realizar a supervisão e o acompanhamento das obras em questAo, foi

contratada, por inexigibilidade de licitacAo em razäo "de sua notória especializacão", a

Organizaco Mavi Ltda., no valor de R$50.496,00. Embora solicitado, näo foi

apresentado a ci o expediente administrativo no qual se justificaria a inexigibilidade da

licitacao.

Não ha docurnentos em poder da CPI nos quais se comprove que a empresa

responsável pelo acompanhamento e pela supervisäo das obras, a Organizacão Mavi

Ltda., tenha apontado qualquer irregularidade a municipalidade.

3 - Versão apresentada pelo ex-Prefeito e pelos representantes da empresa

PAVOTEC - Pavimentaçäo e Terraplenagem Ltda.

0 ex-Prefeito do municIpio Sr. Fernando de Castro, signatário do contrato original

firmado corn o BDMG, compareceu, espontaneamente, a Assernbléia Legislativa para

prestar esciarecimentos e entregar documentos que entendeu necessários.



Assim, responsabilizou o seu sucessor, que assurniu o mandato em 1°/1/97, pela

debilitacao da obra, que foi motivada pelo fato de não t6-la concluido, dispensando, junto

ao BDMG, as parcelas restantes dos recursos financeiros contratados, além de deixar de

dar manutençAo e realizar a limpeza periódica no trecho executado.

Alegou, ainda, que a Organizacão Mavi Ltda. näo foi contratada corn recursos do

Fundo SOMMA, escapando a competência da CPI, além de deter a referida organização

efetiva notoriedade na area de fiscalizacào de obras, rebatendo denüncias levantadas a

esse respeito.

Tambérn cornparecerarn os representantes da empresa responsável pela execucäo

da obra, demonstrando estranheza quanto aos questionamentos feitos pela CPI relativos a

qualidade da execuçAo da obra, uma vez que, na gestào do Prefeito que determinou a

paralisação da obra, houve a expedicâo de urn atestado firmado pelo Secretário Municipal

de Obras e Servicos Urbanos, datado de 21/1/98, em que se listararn os servicos prestados

pela empresa no perlodo de l°/2/96 a 30/9/96, sern nenhum ressalva relativa a sua

qualidade.

Ressaltararn, ainda, que algumas mediçOes, totalizando R$242.326,75, foram

pagas durante a gestão do Prefeito que suspendeu a obra, depois de exaustivas

averiguacOes quanto a sua qualidade, demonstrando, corn isso, a licitude do trabalho

executado. Alegaram, também, que esses pagamentos, a despeito de terem sido efetuados

corn razoável atraso, no foram corrigidos rnonetariamente, causando prejuIzos a

empresa.



Por firn, informaram que, ate hoje, a empresa näo foi cientificada da provável

rescisäo do contrato firmado corn o municIpio, situaçào essa que tarnbérn ihe causou

prejuIzos, em razão das despesas relativas aos servicos preliminares que foram

dirnensionados proporcionairnente ao tamanho da obra.

IV - Frutal

1 - Os contratos de financiamento

0 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o MunicIpio de Frutal

celebrararn dois contratos de financiamento, em conformidade corn as especificacOes

contidas no quadro abaixo, no valor total de R$3.728.107,00, para a realizacào de obras

de pavirnentacão e drenagem no municIpio, conforme demonstrativo abaixo:

Fonte: BDMG

2 - Aspectos relativos aos processos licitatórios e a execuço dos contratos

Para contrataçào de empresas que viriam a executar os projetos previstos nos

contratos acirna descritos, foram realizadas licitaçOes em conformidade corn a legislaçào

federal, que resultaram nas seguintes contrataçOes:

2.1 - Contrato BDMG 067.247

Contrato n° CP 001/96



Contratada: Integral Engenharia Ltda.

Objeto: execucäo dos servicos de pavimentacAo asfáltica em CBUQ e PMF corn

extensäo de 156.565,93m2 e construçäo de rede de drenagem pluvial corn extensão de

5.628,05m lineares

Valor: R$2.089.929,09

Data de assinatura: 25/3/96

Vigéncia: entrega da obra ate 30/9/96

2.2 - Contrato BDMG 067.246

Contrato no CP 002/96

Contratada: Integral Engenharia Ltda.

Objeto: execucäo dos servicos de pavirnentacâo asfáltica em CBUQ e PIVIF corn

extensäo de 157.475,88m 2 em vias urbanas

Valor: R$1.638,178,28

Data de assinatura: 7/6/96

ObservaçOes:

a) A Comissào constatou, por ocasião da visita a Prefeitura, que a licitação para

contratacAo das obras foi realizada sem os projetos executivos.



b) Foi celebrado, em 1°16/97, urn contrato corn a Arc Engenharia e

Empreendimentos Ltda., empresa especializada na prestacäo de consultoria e supervisào

técnica de obras de pavimentacäo asfáltica, para fiscalizaçäo das obras que seriam

executadas e das j  concluIdas.

c) 0 resultado dos ensaios geotécnicos laboratoriais e de campo, como o de

densidade "in situ", apresentado pela ernpresa responsEtvel pela fiscalizacào das obras,

concluiu que as obras foram realizadas adequadamente; contudo, a Comisso verificou,

durante a visita, par rneio de fotografias, que, dado o estado de deterioraçao do

pavimento, houve faihas na execução dos ensaios ou na fiscalizaco da obra.

d) Coma havia rompimento do pavimento em vEtrios locais, a base e a espessura

do capeamento asfáltico ficararn expostos. Corn isso, pôde-se notar que foi utilizado

material impróprio para a execução da base ou esta foi realizada inadequadamente e,

ainda, que havia locais em que a capeamento näo chegava a atingir 2 cm de espessura.

Constatou-se, também, que a drenagem, seja a superficial, seja a profunda, é deficiente.

e) Ha vários locais em que não foi executado a rneio-fio, que, juntamente corn a

drenagern, é importante para a conservação do pavimento. Registre-se que houve o

pagarnento total as empresas que executaram a obra, inclusive o pagamento pelo meio-fio

não colocado.

V - Ipatinga

1 - Os contratos de financiamento



0 Banco de Desenvolvirnento de Minas Gerais - BDMG - e o MunicIpio de

Ipatinga celebraram 17 contratos de financiamento, em conformidade corn as

especificacôes contidas no quadro abaixo, no valor total de R$ 24.190.382,00; para a

realizacào de obras de infra-estrutura no municIpio, conforme dernonstrativo abaixo:

	Data	 Contratort	 Investimento	 Financiamento	 Contrapartidada	 Projeto

Total (11$)	 Do BDMG (8)	 Prefeitura (R$)

	

23/2/96	 067.143	 1.233.710,00	 925.282,00	 308.428,00 Levantarnento aerofotogramdtnco

	

29/02/96	 067.152	 1.706.433,00	 1.279.825,00	 426.608,00 Pavimentaçao e drenagem

	

29/2/96	 067.153	 4.130.629,00	 3.097.972,00	 1.032.657,00 ConstrugOo de 300 unidadeshabitacionais

	

27/3/96	 067.214	 3.602.132,00	 2.701.599,00	 900.533,00 Construç0o de poole sober ribeir0o lpanemae

urbanizagOo da Avenida Londrina

	

29/3/96	 067.219	 3.016.963,00	 2.262.722,00	 754.241,00 ConstrucOo de 300 anidadeshabitacionais em regime de

mutir8o

	

16/7/96	 067.497	 3.588.664,00	 2.691.497,00	 897.167,00 Urbanizaç8o do isbeir8o ipanerna e da Avenida GetCtlio

Vargas

	

16/7/96	 067.498	 3.162.506,00	 2.278.994,00	 883.512,00 Urbanizacao do Ribeiräo Ipanema

	

16/7/96	 067.499	 540.319,00	 405.239,00	 135.080,00 Consimç0o do ponte sober o ribeirOo Ipanema

urbanizaç8o da Avenida Londrana - complemento

	

16/7/96	 067.500	 185.056,00	 138.792,00	 46.264,00 Levantamento aerofotogramdtoico

	

16/6/97	 067.897	 386.141,00	 289.606,00	 96.535,00 ExecuçOo do projeto de intormatica pam utilizaç8o do

geoprocessalnento corn aquisiçao, iantalaç6o de

prograrnas e cede local.

	

6/6/97	 067.898	 897.166,00	 672.874,00	 224.292,00 ImpiantaçOo de obras do infra-estrutura do sisternaviáiio

estrutural e urbanizag0o do area do nbeir0o Ipanema e do

Avenida Presidente Vargas.

	

616197	 067.900	 240.000,00	 180.000,00	 60.000,00 Aqitisiçto de equipamento para a redo de micro-

cornputadores da sede da Prefeitura

	

6/6/97	 067.901	 200.000,00	 150.000,00	 50.000,00 AquisiçOo de programas pam a rede de micro-

	

__________ 	 computadores da sede do Prefeicura

	

6/6/97	 067.902	 250.000,00	 202.500,00	 47.500,00 Consultoria em sistemas de informao georeferanciadas,

s'isando assessorar o plonejamento estratégico, validar os

produtos do geoprocessamento, estrasturar base de dados

etc.

	

6/6/97	 067.903	 15.000,00	 11.250,00	 3.750,00 AquisiçOo de materials pam constnaç8o de cede de

microcomputadores

	

6/6/97	 067.906	 276.000,00	 207.000,00	 69.000,00 Consultoria pam utitizacao dos c&tigos de editicacoes,

policia administrativa e tnibutOtia, piano diretor e lei de

parcelamento e ocupacOo e uso do solo urbano.

	

6/6/97	 067.907	 759.663,00	 569.747,00	 189.916,00 ExecuçOo do projeto de implazataçOo do obras de intO a-

esbutura do sistema viOaio estruturai e urbanizaçOo da

Ores do iibeir0o Ipanema

Fonte: BDMG

Ob servação:



A CPI näo levantou nenhurna irregularidade nos processos licitatórios, na

execução dos contratos e, ainda, na qualidade das obras.

VI - Itajubá

1 - Os contratos de financiamento

0 Banco de Desenvolvirnento de Minas Gerais - BDMG - e o MunicIpio de

Itajubã celebraram três contratos de financiamento, em conformidade com as

especificaçoes contidas no quadro abaixo, no valor total de R$ 3.546.385,23:

Fonte: BDMG

2 - Qualidade das obras

As licitacOes para contrataco das obras relativas aos contratos BDMG 103.973 e

104.006 foram baseadas em urn projeto executivo que näo foi precedido de urn projeto

geotécnico. Assirn, os dimensionamentos contidos no projeto executivo foram feitos de

modo aleatório, sem que houvesse urna justificativa para os quantitativos nele previstos.

Questionada a respeito de sua capacidade para fiscalizacào das execuçâo das

obras, os representantes da Prefeitura informararn que o DER-MG cooperou tecnicamente

por meio do engenheiro responsâvel pela Residência na regiAo.



Causou estranheza a Comisso a previso contida no item 01.03 - base de solo

corn brita graduada corn adicao de 2,5% de cimento, por ser de elevado valor financeiro e

de dificil aplicabilidade, o que determina a necessidade de conhecimento técnico

especializado, que a Prefeitura reconhecidamente não tern.

Em seguida, por meio do responsável pela obra da Construtora Aterpa Ltda.,

engenheiro Eber MaurIcio de Resende Machado, na presenca do Secretário Municipal de

Planejamento, engenheiro Rogério Pinto Pinheiro, a Cornissão foi informada que houve

substituicão da base especificada, no item sob comento, por cascalho de boa qualidade,

pois ele conhecia urnajazida, a Cascaiheira da Viüva, quejá era utilizada pelo DER-MG;

contudo, esse engenheiro auxiliou a Prefeitura na elaboracão da planilha de quantitativos.

Em 6/4/2000, a Prefeitura solicitou autorizacäo ao BDMG para substituir a base

do pavimento, corn a reducão de R$46, 001m3 para R$27,6 1/m3 , o que foi atendido por

meio de despacho no próprio documento.

Ha que se ressalvar que a solicitacao visou ao remanejamento de recursos

contratuais, acarretando uma significativa reducAo no valor final da obra, o que

possibilitaria a aplicacAo de revestirnento em outras vias do municIpio.

Ainda por meio do termo aditivo 8/99 e comunicacào ao BDMG, as planilhas

originais foram refeitas, visando a substituir a pavimentacâo corn CBUQ por blocos

sextavados de concreto, sob a alegacAo de que a presenca de rampas acentuadas em

algumas ruas impossibilitava a execuçAo de compactacAo das camadas do pavirnento,

aliada a presenca de lencol freático muito próxirno a cota final de pavimentaço.



Nada disso aconteceria se o rnunicipio näo se tivesse eximido de executar corn

eficácia a fiscalização da execucão das obras, pois esta foi deixada a cargo da própria

empreiteira.

Percebe-se a ma qualidade do pavimento na maioria das ruas, o qual está rompido

em vários locais, bern como a ausência de sistema de drenagern. Onde o pavimento está

deteriorado, nota-se que a base é imprópria para receber urn revestimento asfá!tico de boa

qualidade. Na tentativa de se eximir de responsabilidade, a municipalidade a!egou que

não foi possivel o aprofundarnento da execucäo de caixa para receber o asfa!to porque ha.

rede de água e esgoto. Mas esse fato deveria ser conhecido antes da elaboracão do

proj eto.

Foi confirmada a dernincia de que a municipalidade exigiu dos moradores de

casas edificadas ao !ongo das vias pavimentadas, a tItulo de parceria, a doacâo de oito

sacos de cimento para cada 10m2 de via pavimentada, o que resultou em dois sacos do

material por residéncia.

VII - Pará de Minas

1 - 0 contrato de financiamento

0 Banco de Desenvolvirnento de Minas Gerais - BDMG - e o Municipio de Pará

de Minas celebraram urn contrato de financiarnento, em conformidade corn as

especificacOes contidas no quadro abaixo, no valor total de R$2.805.550,00 (dois rnilhOes

oitocentos e cinco mil quinhentos e cinqUenta reais), conforrne o seguinte dernonstrativo:

Data I Contrato if I Investimento Total Financiamento do	 Contrapartida do	 Projeto

(R$)	 I	 BDMG (R$)	 Prefeitura (Ri)



12/06/96 1	 067,311	 2.805.550,00	 2.104.150,00	 701.400,00 1 Pavimentaçilo, drenagem, remanejarnento

da rede de água e construcao de rede de

Fonte: BDMG

2 - Aspectos relativos aos processos licitatórios e a execução dos contratos

Para a contratação das empresas que viriam a executar os projetos previstos nos

contratos descritos, foram realizadas licitaçOes em conformidade corn a legislaço

federal, que resultaram nas seguintes contratacOes:

2.1 - ContratoBDMGO67.311

Contratada: CSD Engenharia e Comércio Ltda.

Objeto: execucão dos serviços de pavimentacào asfáltica em CBUQ e PMF corn a

extensäo de 156.565,93m2 e construçAo de rede de drenagem pluvial corn a extensão de

5.628,05 metros lineares.

Valor: R$2.805.550,91.

3 - Verificacão das condicOes das obras realizadas

3.1 - Execuco de rede de água e esgoto

0 proj eto executivo prevé, no item 4 da planilha do orcamento constante no

edital, a execuço de rede de esgoto e rede de água, estimada em R$104.492,43 (cento e

quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos). Contudo, a

inclusào desse item na planilha causa estranheza, uma vez que, no municIpio, o

sanearnento básico e administrado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

COPASA-MG. E isso pode ser facilmente constatado, pois a equipe recolheu, no local



em que se pretendia realizar as obras em questAo, faturas de água elou esgoto emitidas

nos meses de novembro e dezembro de 1993.

Por essa razão, näo havia motivos para que o municIpio realizasse licitaçäo para

execuço de rede de água, porque se trata de serviço de responsabilidade da COPASA-

MG e as vias indicadas no processo licitatório já contavam corn o sistema de

abastecimento de água.

Outro ponto que charna a atençäo é a diferenca entre os precos apresentados para

esse item pela empresa vencedora e os indicados pela municipalidade em sua planilha de

orçamento e pelos demais licitantes, conforme o quadro demonstrativo abaixo:

CSD	 CCM	 NAVAZ	 LAMAR	 MARCO XX	 PREFEITURA
84.229,60	 1	 149.259,78	 154.546,09	 156.630,54	 157.080,32	 104.492,43

A princIpio, a proposta parecia bastante vantajosa para o municIpio, uma vez que

se encontra 56,43% menor que a apresentada pela segunda colocada, o que é muito

dificil, pois, também, é significamente menor que o valor orcado pela municipalidade, o

que indica precos abaixo do mercado.

Cabe mostrar que apenas 3% dos servicos relativos a esse item foram executados,

o que corresponde a R$2.624,92 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e

dois centavos). Ressalte-se que esses gastos se referem a remanejamento, e no a

execução de rede.



0 que merece ser questionado em relação a esse ponto é que o municIpio solicitou

recursos para executar rede de esgoto e de água e foi atendido pelo BDMG, sem que

houvesse a averiguaçào da necessidade dessa obra.

3.2 - Alteracão do sub-item 1.3.4 - execução de calçamento poliédrico

Durante a execucão do contrato, o calcamento poliédrico, que foi dimensionado,

inicialmente, em 69.343,00m 2 (sessenta e nove mil trezentos e quarenta e três metros

quadrados) foi alterado, e constata-se que foram executados 103.070,62m 2 (cento e três

mil e setenta metros e sessenta e dois centImetros quadrados), elevando a estimativa de

R$554.744,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais)

para R$ 824.564,96 (oitocentos e vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e

noventa e seis centavos). A diferenca é de R$269.820,96 (duzentos e sessenta e nove mil

oitocentos e vinte reais e noventa e seis centavos), superior a 48% (quarenta e oito por

cento).

0 que nos chama a atencão para essas alteracoes e o fato de o preco apresentado

pela empresa vencedora para esse item ter sido o mais elevado entre todas as licitantes,

conforme fica demonstrado no quadro abaixo:

CSD	 CCM	 NAVAZ	 LAMAR	 MARCO XX	 COMIM	 PREFEITURA
8,00	 7.14	 7,39	 7,49	 1	 7,51	 7,25	 5.00

Assim, a ma elaboracão do projeto executivo das obras resuttou, apenas no item

sob comento, em um prejuizo ao erário municipal no valor de R$88.640,74 (oitenta e oito



mil seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), caso a segunda colocada

tivesse executado as obras.

3.3 - 0 projeto executivo

Uma vez constatado que o municIpio incluiu a execucão de rede de água e esgoto

no rol de serviços a serem realizados, a despeito de tal aparato jã existir no local,

projetamos os precos unitários ofertados por todas as licitantes nos quantitativos de

serviços efetivamente realizados e chegamos aos seguintes dados:

Corn base nos dados obtidos, podemos afirmar que a empresa vencedora do

certame e que realizou as obras revelou-se a menos vantajosa para o municIpio. Caso o

proj eto executivo não contemplasse a execuçào de rede de água e esgoto, a terceira

colocada no processo licitatório, CCM - Construtora Centro Minas Ltda., teria realizado a

obra pelo preco de R$2.610.746,59 (dois milhOes seiscentos e dez mil setecentos e

quarenta e seis reais e cinqUenta e nove centavos). Isso determinaria uma economia de

R$194.180,50 (cento e noventa e quatro mil cento e oitenta reai s e cinqUenta centavos).

3.4 - Aspectos atinentes as obras

3.4.1 - 0 proj eto executivo



0 projeto executivo da obra, cuja existéncia é condicão para a realizaçäo de

licitaçAo, está incompleto, uma vez que foi constatado que a sua elaboracao não se

fundamentou em um projeto geotécnico, que é essencial ao dimensionamento da

pavimentação, seja ela poliédrica, seja asfáltica. Assim, falta urna justificativa técnica

para a elaboracão da planilha de quantitativos que integra o edital de licitacão. Na

mencionada planilha, são dimensionados quantitativos nos quais se determina a execuçAo

de sub-base e a espessura da base, mas esse dirnensionamento depende da análise de

dados constantes no projeto geotécnico.

A prova de que ô dimensionarnento da espessura da base foi inadequado reside no

fato de que o pavimento apresenta rompimento em diversos locais.

Ha que se destacar que a ausência de urn projeto executivo completo afasta a

possibilidade de se fiscalizar satisfatoriarnente a obra, uma vez que esta é feita

comparativamente corn o projeto.

3.4.2 - Modificacäo de itens do projeto

E notóno que a pavimentacão em ruas que apresentam declividade foi realizada

scm a execucão de drenagem superficial, do tipo sarj eta, embora este item conste na

planilha de quantitativos. Entretanto, esse serviço nào consta nas medicôes que foram

efetivamente pagas.

3.4.3 -Preços

0 MunicIpio de Pará de Minas optou pela execucão de pavimento corn

revestirnento poliédrico tipo "pedra calcadinha".



Constata-se que a Prefeitura, ao realizar o processo licitatório, estimou o preco

desse material em R$5,00 o metro quadrado, e a empresa vencedora orcou em R$8,00 o

metro quadrado; destaque-se que a planilha inicial indicava a execucão de 69.343,0m 2, ao

passo que a medicão final aponta 103.070,62m2.

A CPI constatou que os precos da "pedra calcadinha" praticados na regiäo,

segundo informação da Prefeitura, alcancam o valor de R$15,40 o metro cübico, que é

suficiente para calcar em tomb de 9m 2. Endo, quatro anos atrãs, foi cobrado da Prefeitura

urn preco 368% superior ao praticado atualmente.

Acrescente-se que esse preco é apenas da pedra, pois a regularização do subleito,

a estabilizaçAo granulométrica da base e o transporte de todo esse material foi cobrado

separadamente, conforme se constata na planilha e nas medicOes.

A tItulo de comparaco, a populaçào contaria corn um serviço de melhor

qualidade, se o proj eto previsse a execucAo de pavimentacào asfáltica, uma vez que o

metro quadrado de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) ou PMF (Pré-

Misturado a Frio), corn espessura de 2,5cm, custou, no Municipio de Frutal, R$3,78 o

metro quadrado e, em So Sebastião do Paralso, corn a espessura de 5cm, R$4,65 o metro

quadrado, nas mesmas condicOes, ou seja, sem regularizacão do subleito e da base, porém

corn transporte incluldo.

Considerando-se o valor global do contrato, a pavimentacào de ruas custou a

municipalidade R$27,21 o metro quadrado, sem a execuçäo de obras de drenagem que

protegem o pavimento, ao passo que, em Frutal e Unal, rnunicipios visitados pela CPI, o



metro quadrado de asfalto custou entre R$10,08 e R$13,23. Ressalte-se que ambas foram

parcialmente dotadas de obras de drenagem.

VIII- Patrocinio

I - Aspectos preliminares

0 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o MunicIpio de

PatrocInio celebraram nove contratos de financiamento, em conformidade corn as

especificacOes contidas no quadro abaixo, no valor total de R$4.726.364,25 (quatro

milhOes setecentos e vinte e seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco

centavos), para a realizacão de obras de infra-estrutura e modernizacào administrativa no

municIpio, conforme o seguinte demonstrativo:

Fonte: BDMG

2 - Os processos licitatórios e a execução dos contratos



Para a contratacäo de empresas que viriarn a executar os projetos previstos nos

contratos descritos, foram realizadas licitacOes em conformidade corn a legislacAo

federal, as quais resultaram nas seguintes contratacOes.

2.1 - Resumo dos contratos de obras e servicos de engenharia e os respectivos

aditamentos

2. 1.1 - Contrato BDMG 074.037

Contrato n° 002/98

Contratada: Construtora Nobrega Pimenta Ltda.

Objeto: execução de 37.314, 90M2 de pavimentacAo completa em CBUQ e

95.000,Om de meio-fio em diversas vias do municIpio.

Valor: R$885.987,49.

Data de assinatura: 22/9/98.

Vigéncia: entrega da obra ate 11/4/99.

10 aditivo, de 9/4/99: prorroga por 180 dias o prazo para entrega da obra.

2° aditivo, de 9/9/99: prorroga por 90 dias o prazo para entrega da obra.

3° aditivo, de 9/12/99: prorroga por 180 dias o prazo para entrega da obra.

40 aditivo, de 9/6/2000: prorroga por 120 dias o prazo para entrega da obra.

ObservaçOes:



a) Os resumos dos quatro termos aditivos que prorrogaram o prazo do contrato

sob exame foram publicados na imprensa oficial, nos meses de novembro e dezembro de

2000, contrariando o disposto no art. 26 da Lei n° 8.666, de 1993, que estabelece que 0

retardamento motivado da execuçào de obra deve ser publicado na imprensa oficial, no

prazo de cinco dias, como condiçao para eficácia dos atos.

b) A análise das medicOes da obra revela que, na 1 P medicão, o valor do contrato

foi alterado para R$1.045.720,91 (urn rnilhào quarenta e cinco mil setecentos e vinte reais

e noventa e urn centavos), em razäo de acréscimos nos quantitativos inicialmente

previstos, resultando em urn aumento de R$159.773,50 (cento e cinqUenta e nove mu

setecentos e setenta e trés reais e cinqUenta centavos). Embora os acréscimos não tenham

ultrapassado os 25% permitidos pela Lei de LicitacOes, não constam, na documentação

encaminhada a esta CPI, o termo aditivo e o respectivo processo que fundamentam essa

alteraçäo. A falta de formalizacão do processo caracteriza-se como afronta a norma

contida no art. 60 da mencionada lei federal.

2.1.2 - Contrato BDMG 074.03 8

Contrato n° 01/98

Contratada: Construtora Nobrega Pimenta Ltda.

Objeto: execucão de obra de pavimentacäo asfáltica em CBUQ, em diversas vias

do municIpio.

Valor: R$2.150.183,76.

Data de assinatura: 21/9/98.



Vigência: entrega da obra ate 10/4/99.

10 aditivo, de 9/4/99: prorroga por 180 dias o prazo para entrega da obra.

2° aditivo, de 9/9/99: prorroga por 90 dias o prazo para entrega da obra.

30 aditivo, de 9/12/99: prorroga por 180 dias o prazo para entrega da obra.

40 aditivo, de 9/6/2000: prorroga por 120 dias o prazo para entrega da obra.

ObservaçOes:

a) A publicacao dos resurnos dos quatro termos aditivos também se deu

extemporaneamente, em situacäo análoga a comentada anteriormente.

b) Consta na medicäo n° 8, relativa ao perIodo de 11/8/99 a 13/9/99, que os

recursos provenientes do Contrato BDMG 74.497 seriam incorporados ao valor previsto.

Corn isso, o valor inicial foi acrescido de R$84.071,17 (oitenta e quatro mil setenta e urn

reais e dezessete centavos).

Ressalte-se que a descricão do projeto relativo ao Contrato BDMG 74.497 é

"aquisicão e instalacao de equipamentos de informática e canalizaçào de 175m do

córrego da Av. José Armando de Queiroz", e o valor mencionado foi aplicado em

pavimentacAo asfáltica.

Ainda em relacäo a essa alteraçao, näo ha registro de celebraco de termo aditivo

entre a municipalidade e a contratada para formalizar o acréscimo nos quantitativos.

2.1.2 - ContratoBDMGO74.038



Contrato n° 01/98

Contratada: CAEMGE Carvaiho Alvim Engenharia Ltda.

Objeto: execucäo de drenagem e canalizaçao da Avenida José Armando de

Queiroz, corn execuçäo de duas pontes.

Valor: R$783.047,51.

Data de assinatura: 7/5/99.

Vigéncia: entrega da obra ate 15/11/99.

10 aditivo, de 22/6/99: altera quantitativos de forma a elevar o preco em

R$193.908,60 (cento e noventa e três mil novecentos e oito reais e sessenta centavos),

passando o valor total do contrato para R$976.956,11. (novecentos e setenta e seis mil

novecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos). 0 prazo para entrega da obra foi

dilatado para 15/12/99.

Ob servaçöes:

a) Este contrato no foi executado na totalidade, tendo a contratada recebido,

pelos servicos executados ate sua rescisäo, R$608.843,40 (seiscentos e oito mu

oitocentos e quarenta e• trés reais e quarenta centavos). Contudo, nâo constam, na

docurnentacão encaminhada a esta ComissAo, a justificativa da rescisão e as

circunstâncias ern que esta ocorreu.

b) Corn a rescisäo dos contratos, foi realizado novo processo licitatório para

concluso da obra; a empresa vencedora ofertou 0 preco de R$499.729,19 (quatrocentos e



noventa e nove mil setecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos). Essa medida

elevou o preco, que seria de R$976.956,11 (novecentos e setenta e seis mil novecentos e

cinqUenta e seis reais e onze centavos) para R$1.106.496,00, acarretando urn prejuIzo de

R$129.452,89 ao erário municipal. Esse aumento no valor da obra poderia ter sido

evitado se a municipalidade tivesse se valido da prerrogativa contida no art. 24, XI, da Lei

no 8.666, de 1993, que autoriza a contratacâo de remanescente de obra em conseqUéncia

de rescisAo dos contratos, "desde que atendida a ordem de classificacão da licitacao

anterior e aceitas as mesmas condicOes oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive

quanto ao preco, devidamente conigido". Contudo, nào foi localizado nenhum

documento comprobatório de que a municipalidade tenha envidado esforços nesse

sentido.

Para a concluso da obra foi contratada, após a realizacAo de nova licitacào, a

Constmtora Nobrega Pimenta Ltda., cujos termos contratuais SO os seguintes:

Contratada: Construtora Nobrega Pimenta Ltda. Objeto: execuço 385 metros

lineares de canalização da Av. José Armando de Queiroz, corn execuco de duas pontes.

Valor: R$783.047,51. Data de assinatura: 2/3/2000. Vigéncia: entrega da obra ate

5/7/2000.

Observaço: Embora pudesse ter-se valido da faculdade de convidar as empresas

que participaram da Concorrência no 001/99 para concluIrem a obra em questão nas

mesmas condicOes da licitante vencedora, a municipalidade desencadeou novo processo

na modalidade convite. Cabe salientar que, nos termos dos § 1 e 2° do art. 23 da Lei de

LicitacOes, por se tratar de parte de uma obra, a modalidade a ser utilizada para o objeto



em licitacAo deve ser preservada. Vale lembrar que, ainda assim, o limite para realizaçäo

de convite, quando se trata de obras e servicos de engenharia é de R$150.000,00.

2.2 - AlteraçOes nAo previstas nos contratos

As obras de pavimentação de algurnas ruas não foram realizadas, embora

contempladas em edital de licitacao e no próprio contrato firmado corn a Construtora

Nôbrega Pimenta Ltda.

Segundo informacOes do Prefeito, o objeto da licitacäo e do contrato foi alterado

para permitir a pavirnentação de outras ruas que proporcionariarn major retorno social,

em face do major nitrnero de pessoas beneficiadas.

Destaque-se, contudo, que essas alteracOes não foram objeto de termos de

aditamento em que se demonstrasse, entre outras coisas, a similaridade do perfil

geolOgico entre as ruas substituldas e as substitutas, contrariando, ainda, o preceituado

nos arts. 3° e 60 da Lei n° 8.666, de 1993, uma vez que a administracao no deu

publicidade das alteracOes do objeto licitado.

Esta CPI recebeu denüncia de membro da Câmara Municipal, a qual

transcrevemos na Integra:

"PatrocInio, 19 de abril de 2001.

Exmo. Sr.

Durval Angelo

DD. Vice Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Proj eto SOMIVIA



Sr. Vice Presidente,

Os abaixo assinados Vereadores Alcides Domelas dos Santos e o ex-Vereador

Marcos Remis dos Santos vém através deste encaminhar a V. Exa cópia de uma fita

cassete e matéria divulgada pela imprensa escrita, relativa a inspecào realizada "in loco"

pelo relator da CPI, Deputado Joäo Paulo, corn objetivo de apurar irregularidades na

aplicacão de recursos do Projeto SOMMA ern PatrocInio.

A Radio Difusora de PatrocInio, aproveitando de entrevista concedida pelo

Deputado João Paulo, montou urn inforrne publicitário de interesse da administracão em

que urn locutor apresenta urn texto alegando que está tudo correto corn a aplicacào de

recursos do SOIvIIvIA e, no final, usa, de forma rnaliciosa e direcionada, uma parte da fala

do Deputado João Paulo, que encaixa no texto anterior. 0 referido informe foi divulgado

de 15 em 15 minutos por vá.rios dias, durante as diversas programacOes da emissora.

Nesta oportunidade, enviamos-lhes cópia de alguns semanários locais, que

publicaram matérias relativas a inspecäo realizada pela CPI do Fundo SOMMA, que,

tendenciosamente, dAo como encerrada e sern restriçOes a aplicacäo dos recursos do

Proj eto SOMMA em Patrocinio, antecipando o relatório final da CPI, que seth divulgado

oficialmente no próximo dia 23/4/2001.

Comentários Sobre o Convénio 002/98

Contrato n° 074.038

Objeto: Excecào de 294 535, 10 m de pavimentacäo compostagem CBUQ em

diversas vias do municIpio.



Comentários

1 - Tomando por base as referidas licitaçOes dos contratos 074.038 e 074.037 e

analisando as ruas entre os trechos relacionados para receberem a pavimentacão e meio-

fib, constatamos diferencas entre o executado e o licitado, sendo que o executado é menor

que o licitado.

2 - Durante visita do Deputado Joäo Paulo a PatrocInio para apurar as possiveis

irregularidades apontadas no item anterior, o Sr. Prefeito Municipal apresentou sua

justificativa, onde a diferença de mais ou menos de 48.300,00m 2 de pavimentacäo e

10.239,00 metro linear de meio-fio encontrada no levantamento dos Vereadores é

justificãvel pois o pavimento e o meio-fio foram executados parte nos locais referendados

nos contratos 074.038 e 074.037 e parte em locais da cidade näo referendados nos

contratos em questAo.

0 Sr. Prefeito, justificando sua defesa, apresentou sua planilha de execuçAo (em

anexo), da qual estã de posse o Deputado JoAo Paulo, demostrando os locais que

receberam o pavimento (ruas constantes dos contratos e ruas nAo constantes). A planilha

apresentada pelo Sr. Prefeito nab possui timbre da prefeitura, assinaturas ou rubricas.

Averiguando sua veracidade constatamos:

3.0 - Comparando o comprimento das ruas, de acordo com as licitacôes dos

contratos 074.03 8 e 074.037 referentes ao Proj eto SOMIMA com a 2 a planilha apresentada

pelo Sr. Prefeito, conclulmos que as ruas aumentaram de tamanho.



3.1 - Comparando o comprimento das ruas nas planilhas conforme as licitacOes a

planilha apresentada pelo Sr. Prefeito concluImos:

3. 1.1 - Ocorreu urn aurnento do pavimento executado pela prefeitura em relacäo

ao licitado pelos contratos 074.038, 074.037, ou seja, a area pavimentada foi major que as

ruas.

3.1.2 - A Rua Vereadora Ismene Mendes trecho entre BR-365 ate a ma 3 foi

pavimentada pela planilha do contrato 074.038. 0 mesmo trecho consta da planilha

apresentada pelo Sr. Prefeito onde aparece corn o nome de acesso ao Bairro Congonhas

(que é a mesma ma referenciada corno Vereadora Ismene Mendes).

3.1.3 - A Av. Eneas Ferreira de Aguiar, Bairro Serra Negra, foi pavimentada pelo

contrato 074.038 corn 6.348,00 m 2 (pista dupla). Como o mesmo trecho de pista dupla

pode apresentar 11.076,00 m 2, medida esta constante da planilha da prefeitura?

3.1.4 - A Av. Padre Matias, no Bairro Santa Terezinha, corn trecho pavimentado

pelo contrato de 749,00 m 2. A mesrna ma, o mesmo trecho é apresentado como

pavimentado na planilha da prefeitura corn 1.946,76 m2 ( corno explicar?)

3.1,5 - 0 mesmo ocorre corn as Ruas Cecilia Maria da Cunha, Serra Negra,

Miguel Coelho Marra e várias outras marcadas na planilha do Sr.Prefeito (em anexo).

3.1.6 - As ruas scm nome em vários bairros näo foram encontradas para serem

fiscalizadas



3.1.7 - A Rua Rosa Brandäo, no Cruzeiro da Sena, possui 200m de extensào,

enquanto na planilha do Sr. Prefeito a ma apresenta 594m de extensão, o que acarretara

urn aumento considerável na area pavimentada.

Para justificar as ruas näo pavirnentadas nos contratos 074.03 8 e 074.037 as mas

pavirnentadas pelo Sr. Prefeito sofrerarn urn aurnento ern seus comprirnentos (so no papel

e, conseqUentemente, nas areas pavimentadas).

Além das irregularidades acima mencionadas, ha indIcios de o Sr. Prefeito ter

usado de obras de pavirnentacäo asfáltica realizadas corn recursos de convénios firmados

entre o municIpio e a Secretaria de Assuntos Municipais, através da intermediaco do

Deputado Rorneu Queiroz do periodo de 1996 a 1999.

Nesta oportunidade solicitarnos de V. Exa. que requeira junto a Sub-Secretaria de

Assuntos Municipais cOpia das licitacOes convênios e contratos celebrados entre 0

rnunicIpio de PatrocInio e a antiga Secretaria de Assuntos Municipais no perlodo de 1996

a 1999, cuj o obj eto segue pavimentacAo asfáltica (apresentar docurnentos que comprovam

as origens das despesas e o planilha de execucäo das obras).

Atenciosamente

Vereador Alcides Domelas dos Santos

Ex. Vereador Marcos Remis dos Santos









Scm Nome	 Dist São	 Rita Dino J. Alfredo ate final 	 723,06
Renedito

Rua TrOs	 Dist SAO	 Rosa regina Pereira ate RFFSA 	 1.537,06
Benedito

Rua Contorrio cia	 Dist São Benedsto	 770,70
Igreja
Contorno cia Praça	 Dist São Benedt, 	 433,68

TOTAL DO BAJRRO	 8.255,00	 6.631,10
Acesso	 Res. Serra	 lntemo	 2.404,24	 2.100,00 Intesno

Dourada

 TOTAL DO BAI RRO	 2.404,24	 2.100,00
Leôneio B. cia Cunha Marciano 	 Ran Otcivio cia Biito antes Rita Afonso 	 1.006,70	 1.330,00 Rua Otévio de Brito antes Rosa Monso Pena

BrandSo	 Pena

OtOvio do Brito	 Marejano	 Av. 'GuimarAes ate Av. Padre Matias 	 1.367,98	 2.695,00 Av. 'GuimarOes ate Av. Padre Matias
flrandAo

'iv. Padre Matias 	 Marciano Brand7c 	 399,00
sOenedito José Esteves Marciano 	 Rua Marechal fionano e Run Major Tobias	 2.539,08	 2.380,00 Rita Marechal floeiano e Rita Major Tobias

Brandão

Olivia Assis	 Marciano	 Run Benedito S. Esteves e R. L.B. da	 622,36	 560,00 Rua Benedito J. Esteves e R. L.B. cia Cunha
BranclOo	 Cunha

Rio Branco	 Marriano	 Rua Exp. Francisco Carciolli ate Av.	 480,87
Brandlio	 M.Pires

&v. Padre Matias	 Marciano Bcand5c 	 770,00 Rua Otcivio brito ate Rim Major Tobias
TOTAL DO BAIRRO	 6.016,97	 8.134,00

Cassimiro Santos	 Dona Diva	 Av. José Armando e Parque dos 	 926,94	 1.470,00 Av. José Armando e Parque <las Printaveras
Prienaveras

Presideiste Vargas	 Dana Diva	 Av. José Armando a Parque dos 	 1.287,82	 1.365,00 Av. José Armando e Parque dos Primaveras
Primaveras

Governador Valadares Doss Diva 	 Av. José Armando e Parque dos 	 1.015,24	 1.400,00 Av. José Armando a Parque dos Primaveras
Primavesos

ao Podor Legislalivo Dana Diva 	 Av. José Armando e Parque dos Peionaveras 	 945,00 Av. José Armando e Parque e Rita IndependOncia
dos municipsos

Frente do CemjtCrio	 1.1 1,41

Patio do Escola	 863,11

Trës

IndepencEncia	 Dana Diva	 1.748,20	 1.890,00 Ran cesãno Alvim e Run Cassisniro Santos

Parque dos Primaveras Dana Diva	 1.416,16	 1.540,00 Rosa cesàno Alvim e Rita Cassimiro Santos

Travessa 9 de Juiho	 Dana Diva	 793,16	 700,00 Pr Presidente Vargas e R. Cassintiro Santos

TOTAL DD BAIRRO	 7.187,52
Cassimiro Santos	 São Vicente ________________ 	 364,05 tOhonhO Arantes
Governador Valadures Sao Vicente	 Gustavo Machado ate Av. Perimetral	 578.82	 992,18 Gustavo Machado ate Av. Perimetral

Margarete Moises	 São Vicente	 613,92	 566,72 Eduardo Ribeiro ate Cesãrio Alvini

Eduardo Ribeiro	 São Vicente 	 708,44
TOTAL DO BAIRRO	 1,901,18	 1.922,90

Dito	 Dist Solute de Rua U ate RFFSA 	 5.441,16
Minas

José R. do Costa	 Dist Salitre de MG - 230 ate Run SebastiOo Pacheco 	 540,19
Minas

TOTAL DO BAIRRO	 7.955,87
Los cia Cnança	 São CnstdvOo	 1.07 1,39

TOTAL DO BAIRRO	 1.07 1,39
Chile	 NaçOes	 Rita Rep. Do Libano ate Rita Esponha	 1.359,54
Repüblica do Libono Naç6es ______________	 2.757,35
Paraguai	 NaçOes	 Rua Rep. Do Libano ate Ran Espootha 	 1.389,50
Venezuela	 NaçOes	 Run Rep. Do Libano ate Av. Brasil
Espanha	 NaçOes 	 1.253,38
Portugal	 NaçOes	 Antes R. Chile ate o final	 2.487,86

R. Venezuela ate R. Chile 	 420,47
TOTAL DO BAIRRO	 9.668,10

Sem Nome	 Malinha	 Ao lado do Los do Cnança	 303,07
TOTAL DO BAIRRO	 303,07

l-teloisa Capuono	 __________	 ___________

SAO Lucas	 Av. João Alves do Nasc. Ate Pr Elias	 419,75
Alves cia Cunha

Av. dos Pinheiros	 Morada Nova R. Prof. Olimpio ate Av. Dos Canános	 810,37
TOTALDOBAIRRO	 810,37

Passageni do Nivel JK SAO Benedito 	 563,03
TOTAL DO BAIRRO	 563,03

SebnstiOo RogCrso	 Cruzeiro da	 Pr Etelvina sIC o final 	 2.468,22	 2.835,00 Run D. Etelvino Silva ate R. Irineu Afonso + 46m
Seers

Chiquinho Marcus 	 Cruzeiro cia	 R. Elelvina ate o final	 2.565,50 1	 2.947,00 Run D. Etelviao Silva ate R. lrineu Atonso + 81m
Serra



	

2.526,79	 2.835,00 1 Rua D. delrina Silva ate R. Irmeu Afonso + 75m

	

1.370,411	 1.482,74 1 Av. Elias J. Abrlo ate R. Sebastilo Rogerio + 27m

Lauro Borges Axartjo Oruzeiro da	 R Etelvina ate o final
Seize

D. Etelvina Silos	 Oruzeiro da	 R. lauro B. Araio at(
Serra	 Rogério

Rual	 Cruzeiroda	 Rua 8 ate depoisRua
Seize

Av. Elias J. Abrlo	 Onizeiro da	 Rua Roberto Lelo at(
Seize	 Le lo

lrineu AIbnso	 Cruzeiro da	 M. Elias Abrao aid d
Seize	 Rogdrio

Professora Iraides 	 Cruzeiro da	 Rua I ate Rua Robert
Serra

Rosa Brandfio	 Cruzeiro da	 Rue 2 ate depois Rua
Seem

Rotatória	 Cruzeiro da Serra	 I

PI

DO BAIRRO

331.850,001 33

Roberto Queiroz do Nascimento, Prefeito Municipal - Eng. Luiz Antonio de Paula

- CREA MG 34.264/D, Secretário Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente".

3 - Qualidade das obras

Quanto a qualidade das obras, a Comissào constatou o rompimento da

pavimentacào em várias ruas, principalmente no Bairro Serra Negra.

A Prefeitura contratou a empresa Sanag Engenharia e Saneamento Ltda. com  o

objetivo de projetar aproximadamente 1.000m de avenida sanitária, dimensionar os

interceptores de esgoto no trecho objeto do proj eto da Av. José Armando de Queiroz e as

redes de drenagern no Bairro Serra Negra.

Nota-se que no obj eto do contrato näo se trata de "proj eto geotécnico", nem existe

outra empresa contratada para tal firn.

No Bairro Serra Negra, a CPI constatou a presenca de eroso no pavimento

asfáltico de várias ruas, corn destaque para as Ruas Japo, Cândido Dias e Portugal,



provocada por enxurradas em virtude da impropriedade do projeto de drenagem, que não

previu a execucão de sarjetas, nem dimensionou adequadamente a drenagem profunda.

IX - São SebastiAo do Paralso

1 - Aspectos preliminares

0 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o MunicIpio de São

Sebastião do ParaIso celebraram quatro contratos de financiamento, em conformidade

corn as especificacOes contidas no quadro abaixo, no valor total de R$3.785.965,91, para

a realização de obras de infra-estrutura no municIpio.

Fonte: BDMG

Para contratacão de empresas que viriam a executar os projetos previstos nos

contratos acima relacionados, foram realizadas licitacOes na modalidade Concorrôncia,

conforme determina a legislação federal.

A Construtora Almeida Neves Ltda. foi a vencedora do processo relativo ao

Contrato n° 074.899, e a empresa Ledo e Ledo Ltda. corn sede em Ribeirão Preto, SP, foi

a vencedora dos demais processos, dando origem aos Contratos n°s 1/98, de 24/9/98,

2/98, de 16/9/98, 3/98, de 24/9/98, 2/99, de 24/5/99, e 3/99, de 26/4/2000.

2 - Os processos licitatórios e a execucão dos contratos



2.1 - Contrato n° 073.954 - Canalizacäo do córrego Rangel

a) inobservância do disposto no art. 48 da Lei Federal n° 8.666, de 1993:

Ao se analisar a documentaçäo que instmi o processo licitatório, percebe-se que o

valor da proposta vencedora (R$1.061.161,98) é muito inferior ao orcamento inicial da

municipalidade (R$1.963.963,22) e as demais propostas ofertadas. Corn isso, não se

alcancou o valor correspondente a 70% da previsâo inicial da Prefeitura. Assim, a

proposta e considerada inexeqUIve!, a luz do disposto no art. 48 da Lei de LicitacOes.

Ao celebrar o contrato, a municipalidade deveria ter exigido uma garantia superior

àquela prevista inicialmente no edital. Portanto, a empresa Ledo e Leo Ltda. deveria ter

oferecido uma garantia no valor de R$91.715,51, em vez dos R$53.058,09, constantes no

contrato.

b) Prorrogacoes e reajustes:

0 contrato de financiamento em epIgrafe, no valor de R$1.061.161,98, deu

origem ao Contrato n° 1/98, ce!ebrado corn a empresa Ledo e Leo Ltda. em 24/9/98, que

previa o prazo de 221 dias para execucäo da obra, devendo estar ela concluIda ate

10/4/99.

Em 15/4/99, foi celebrado o pnmeiro termo aditivo, corn o objetivo de se

prorrogar o prazo de execuçAo das obras por seis meses, atendendo a so!icitaço da

contratada, que justificou o atraso na conducäo dos trabalhos no fato de ter havido urn

longo perlodo chuvoso.



Sob a mesma alegacão, acrescida das "dificuldades da execuço dos serviços de

escavação, devido a instabilidade do solo encontrado na região", em 5/4/99, a contratada

voltou a requerer ao municIpio que prorrogasse o terrno final do contrato por mais seis

meses, no que foi prontamente atendida. Cabe aqui ressaltar que o municIpio concedeu

urn reajuste no valor de R$25.650,15, que corresponde a 16,4% do saldo do contrato

apurado na data do aditamento, sern que constasse no processo de aditamento solicitacao

da contratada nesse sentido.

Novamente, em 5/10/99, voltou a empresa a solicitar prorrogação do prazo dos

contratos, "devido a oconéncia de dificuldades encontradas no decorrer da execucão das

obras". Mais urna vez, a contratante aquiesceu e celebrou novo termo aditivo,

concedendo mais cinco meses para conclusào das obras.

Corn essas sucessivas prorrogacOes, percebe-se que o prazo inicialmente

pactuado, que era de 221 dias, foi acrescido de mais ou menos 515 dias.

Resumo do contrato e aditamentos:

Contratante: Ledo e Ledo Ltda.

Objeto: execucäo de obras de canalização do córrego Rangel, Avenida Marginal e

serviços complernentares.

Valor: R$1.061.161,98

Data de assinatura: 24/9/98

Vigéncia: 221 dias



10 aditivo de 10/4/99: prorroga oprazo por seis meses

2° aditivo de 10/10/99: pronoga o prazo por seis meses e reajusta o saldo do

contrato em R$25.650,15.

3° aditivo de 20/3/2000: prorroga o prazo por cinco meses.

Nota:

E importante salientar que foram feitas rnedicOes em novembro e dezembro de

1998, e de janeiro a juiho de 1999, constatando-se serviços de escavacäo, drenagem e

reaterro entre outros. Assim, comprova-se que no houve paralisacão nas obras. No

entanto, os aditivos de prorrogaco de prazo foram solicitados sob a argumentacào de que

os perIodos chuvosos prejudicaram o andamento das obras. 0 outro pedido de

prorrogacão funda-se na alegacào de que houve dificuldades. Esse argumento é vago, sern

explicitar essas dificuldades. Corn isso, podemos concluir que a municipalidade näo deu

causa aos atrasos na execução das obras; portanto, näo faz sentido que se conceda reajuste

dos precos.

2.2 - Contrato n° 073.954 - Canalizaçäo do cónego Tiro de Guerra

ProrrogaçOes e reajustes:

0 contrato de financiamento em epIgrafe, no valor de R$1.077.585,25, deu

origem ao Contrato n° 2/98, celebrado corn a empresa Ledo e Leo Ltda. em 24/9/98, que

previa o prazo de 221 dias para execucão da obra, devendo estar concluida ate 10/4/99.



Em 15/4/99, foi celebrado o 10 termo aditivo, corn o objetivo de se pronogar o

prazo de execuçAo das obras por seis meses, atendendo a solicitação da contratada, que

justificou o atraso na conduçAo dos trabaihos no fato de ter havido urn longo perlodo

chuvoso.

Sob a mesma alegacäo, acrescida das "dificuldades da execucão dos serviços de

escavaco, devido a instábilidade do solo encontrado na regiâo", em 5/4/99, a contratada

voltou a requerer ao municIpio que prorrogasse o termo final do contrato por mais seis

meses, no que foi prontamente atendida. Cabe aqui ressaltar que o municipio concedeu

urn reajuste no valor de R$129.637,31, que corresponde a 12,55% do saldo do contrato

apurado na data do aditamento, sem que constasse no processo de aditarnento solicitaco

da contratada nesse sentido.

Novamente, em 5/10/99, voltou a empresa a solicitar prorrogação do prazo dos

contratos "devido a ocorréncia de dificuldades encontradas no decorrer da execucäo das

obras". Mais uma vez a contratante aquiesceu e celebrou novo termo aditivo, concedendo

mais cinco meses para conclusão das obras.

Corn essas sucessivas prorrogacOes, percebe-se que o prazo inicialmente

pactuado, que era de 221 dias, foi acrescido de rnais ou menos 515 dias.

Resurno do contrato e aditarnentos:

Contratante: Leo e Ledo Ltda.

Objeto: execucão de obras de canalizacAo do cónego Tiro de Guerra, avenida

sobre o canal e serviços complementares.



Valor: R$1.077.585,25

Data de assinatura: 24/9/98

Vigéncia: 221 dias

10 aditivo de 10/4/99: prorroga o prazo por seis meses

2° aditivo de 10/10/99: pronoga o prazo por seis meses e reajusta o saldo do

contrato em R$129.637,31.

30 aditivo de 20/3/2000: prorroga o prazo por cinco meses.

Nota:

E importante salientar que foram feitas medicOes em novembro e dezembro de

1998, e de janeiro a juiho de 1999, constatando-se serviços de escavacão, drenagem e

reaterro entre outros. Assim, comprova-se que näo houve paralisaçào nas obras; contudo,

Os aditivos de prorrogacäo de prazo foram solicitados sob a argumentaçAo de que Os

perlodos chuvosos prejudicaram o andamento das obras. 0 outro pedido de prorrogacão

funda-se na alegaçäo de que houve dificuldades. Esse argumento é vago, scm explicitar

essas dificuldades. Com isso, podemos concluir que a municipalidade não deu causa aos

atrasos na execuçäo das obras; portanto, no faz sentido que se conceda reajuste dos

precos.

2.3 -Contrato n° 073.956 - CanalizaçAo do córrego Lavapés

ProrrogaçOes e reajustes:



0 contrato de financiarnento em epigrafe, no valor de R$ 897.218,68, deu origem

ao Contrato n° 2/98, celebrado corn a empresa Ledo e Ledo Ltda. em 24/9/98, que previa

o prazo de 221 dias para execucäo da obra, devendo estar concluIda ate 10/4/99.

Em 15/4/99, foi celebrado o 10 termo aditivo, com o objetivo de se prorrogar o

prazo de execucão das obras por seis meses, atendendo a solicitação da contratada, que

justificou o atraso na conducäo dos trabaihos no fato de ter havido urn longo perlodo

chuvoso.

Sob a rnesrna alegaçao, acrescida das "dificuldades da execuçäo dos serviços de

escavacão, devido a instabilidade do solo encontrado na regiâo", em 5/4/99, a contratada

voltou a requerer ao municIpio que prorrogasse o termo final do contrato por mais seis

meses, no que foi prontamente atendida. Cabe aqui ressaltar que o municIpio concedeu

urn reajuste no valor de R$61.402,06, que corresponde a 13,95% do saldo do contrato

apurado na data do aditamento, sem que constasse no processo de aditamento solicitacao

da contratada nesse sentido.

Novamente, em 5/10/99, voltou a empresa a solicitar prorrogacão do prazo dos

contratos "devido a ocorrência de dificuldades encontradas no decorrer da execução das

obras." Mais uma vez a contratante aquiesceu e celebrou novo termo aditivo, concedendo

mais cinco meses para conclusão das obras.

Corn essas sucessivas prorrogaçOes, percebe-se que o prazo inicialmente

pactuado, que era de 221 dias, foi acrescido de mais ou menos 515 dias.

Resurno do contrato e aditarnentos:



Contratante: Ledo e Ledo Ltda.

Objeto: execucâo de obras de canalizaço do córrego Lavapés, avenida sobre o

canal e serviços complementares.

Valor: R$897.218,68

Data de assinatura: 24/9/98

Vigência: 221 dias

1° aditivo de 10/4/99: prorroga o prazo por seis meses

2° aditivo de 10/10/99: prorroga o prazo por seis meses e reajusta o saldo do

contrato em R$61.402,06.

3° aditivo de 20/3/2000: prorroga o prazo por cinco meses.

Nota:

Houve total paralisacAo das obras após a primeira rnedicão, feita em 9/10/98, sob

a alegacAo de que houve urn longo perIodo chuvoso. Destaque-se que o mesmo não

ocorreu na execuçAo das obras de canalizaço do cónego Rangel, que se localiza em

região próxima. Percebe-se, entäo, que as chuvas prejudicaram apenas uma frente de

obras numa mesma cidade, pois as obras de canalizaçäo dos córregos Rangel e Tiro de

Guerra nào sofreram interrupçOes.

3 - ObservaçOes



A Prefeitura forneceu projetos incompletos a esta ComissAo. Nào ha projeto

executivo completo; faltam os projetos geotécnicos que deveriam possibilitar o

dirnensionarnento dos pavimentos e o correto levantarnento dos quantitativos para

elaboraçao do edital de concorréncia.

A municipalidade deixou a cargo da empreiteira a própria fiscalizacäo. Esta,

quando questionada sobre corno era feito o controle geotécnico, näo foi capaz de mostrar

o laboratório necessário a execucão de simples ensaios, suficientes para garantir a

qualidade do asfaltamento. Näo havia nem mesmo urn termôrnetro para medir a

temperatura de massa asfáltica produzida a aproximadamente 100 km de distância das

obras. Na segunda visita desta Cornissäo ao municipio, constatou-se que a canalizacào do

córrego Lavapés estava incompleta e paralisada. Faltava urna parte significativa para sua

conclusào, desde a canalizacäo ao capeamento asfáltico. Esta Cornissão tern diividas

sobre se o repasse financeiro que falta, R$104.012,95 de financiamento e R$26.000,27 de

contrapartida, totalizando R$130.013,22, seriam suficientes para sua finalização.

Na canalizacão do cónego Tiro de Guerra havia urna barreira, feita pelo Exército,

a qual irnpedia o tráfego, rnotivada pelo não-pagarnento de indenizacão acertada.

Na segunda visita da CornissAo, em junho de 2000, foi constatado, tambérn, o

inIcio de deterioracao do pavimento nas ruas do Bairro Vila Muschioni. Essa obra foi

contratada corn a Construtora Almeida Neves Ltda.

Os defeitos que se apresentarn no pavimento devem ter causa no

dirnensionarnento inadequado, o que indica urna faiha no projeto, alérn de haver fortes



indicios de que foi utilizado urn material de base impróprio. Saliente-se, contudo, que a

Comissão näo teve acesso ao projeto executivo da obra.

Finalmente, registre-se que, a despeito de terem sido convidados a prestar

esciarecimentos a cvi, os representantes da ernpresa Leo e Ledo Ltda. näo

comparecerarn perante esta Comissão.

X - UnaI

1 - Aspectos preliminares

0 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e o MunicIpio de Unal

celebrararn nove contratos de financiamento, em conforrnidade corn as especificacoes

contidas no quadro abaixo, no valor total de R$ 3.990.200,12:

Fonte: BDMG

2 - Trabalhos realizados

2.1 - Visita a sede da Prefeitura corn o objetivo de se solicitarem documentos

necessários a apuraco dos fatos



Vários documentos foram solicitados, entre eles os projetos executivos das obras

objeto de financiamento corn recursos provenientes do Fundo SOMIVIA. A solicitacào

näo pôde ser atendida, mas a empresa FR Engenharia e ConstrucOes Ltda. ficou

incumbida de apresentar esses documentos quando viesse a Belo Horizonte para ser

ouvida pela CPI.

2.2 - Visita as obras executadas pela Poli Engenharia Ltda.

A empresa estava refazendo a pavirnentação asfáltica, as sarjetas, as bocas de lobo

e os pocos de visita em vários lugares.

2.3 - Visita as obras executadas pela Construmil Construtora e Terraplenagem

Ltda.

A empresa está refazendo a pavimentacão asfáltica, as sarjetas, as bocas-de-lobo e

os pocos de visita em vários lugares. Esses servicos estão sendo fiscalizados pela FR

Engenharia e Construcôes Ltda.

2.4 - Visita àsjazidas

Durante a visita a ja.zida, não foi possIvel quantificar o material de base au

retirado, em razäo da ausência de levantamento topográfico prévio no local e, ainda,

devido ao fato de outras empresas terem utilizado material da jazida, conforme

informaçoes do Engenheiro Getülio. Corn isso, no se pôde constatar o volume de terra

retirada e utilizada na composicão da base e sub-base.

2.5 - Visita as pedreiras



Existem no rnunicIpio duas empresas fornecedoras de brita, a Unical e a Britacal.

A primeira localiza-se a 35km do local onde foram realizadas as obras e a segunda, a

apenas 10km.

Visualmente, e por inforrnacOes do Sr. Dirceu Martins Junior, proprietário da

empresa FR Proj etos e ConstruçOes Ltda., foram feitos ensaios no material das duas

britadeiras, os quais foram aprovados, mas foi indicada, no projeto, a Britacal, por estar

mais próxima da obra.

Porém, as empresas Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda. e a Poli

Engenharia Ltda., responsáveis pelas obras de pavirnentacäo asfáltica no municIpio,

optaram por adquirir a brita na Unical Unaj Indüstria e Cornércio de Calcário e Brita

Ltda., mesmo estando 25 km mais distante que a outra britadeira.

Urn fato que merece destaque é que o Secretário de Obras a época da realização

das obras, Sr. Haroldo Wagner ValadAo, era sócio-gerente da empresa Unical Unal

Indüstria e Comércio de Calcário e Brita Ltda., fornecedora da brita utilizada pelas

empresas executoras das obras no rnunicIpio. Advirta-se, porém, que essa conduta é

vedada pela Lei de LicitaçOes em seu art. 9°, que proibe a participaco de servidor do

órgAo ou da entidade contratante, direta ou indiretarnente, na licitação ou na execuçäo de

obra ou serviço e no fornecimento de bens a eles necessários.

Observacoes:

A visita desta Comissào para averiguar indIcios de inegularidades na execuçAo

das obras objeto de financiamento do Fundo SOMMA realizou-se em 26/5/2000.



Portanto, oito meses após a lavratura do termo de recebimento da obra, que se deu em

16/9/99, dizendo que a empresa "executou os serviços de pavimentaçäo, terraplanagem,

drenagem e serviços complementares na cidade de Unaj dentro do prazo e padrào de

qualidade expedidos no instrumento de Contrato n° 117/98, etc".

Durante a realizacäo da reunião da CPI, em 18/5/2000, que ocorreu antes da visita

da CPI a cidade, os representantes do municIpio nAo apresentaram os projetos de

engenharia das obras, mas comprometeram-se a apresentá-los em outra oportunidade.

Já na reuniâo ordinãria realizada em 1°/6/2000, que ocorreu após a visita da CPI a

Unal, os representantes das empreiteiras também no apresentarem os projetos de

engenharia, mas estes foram encaminhados posteriormente.

De posse dos projetos, foram constatadas contradicOes na ordem das datas neles

constantes. A empresa FR Proj etos e ConstruçOes Ltda. foi responsável pela elaboracão

do projeto executivo, cujo custo foi financiado por meio do Contrato BDMG n° 074.112,

de 13/10/98. Segundo informaçOes de seu Diretor, em depoimento a ci em 1°/6/2000, os

projetos foram entregues no més de dezembro de 1998, mas, no projeto, consta no

"Boletim de Sondagem" que o material foi coletado no mês de fevereiro de 1999 e os

ensaios de granulometria, LL, LP, de compactaco, CBR, etc., necessários ao

dimensionamento do pavimento, datam de 11/3/99. Portanto, foram posteriores a data

indicada pelo Diretor da empresa.

Entäo, mais uma vez, como em outras cidades, os quantitativos levantados para

efeito de orcamento, cujo objetivo seria a solicitacAo de financiamento junto ao BDMG,

foram aleatórios, bern corno o processo licitatório No ha nenhuma base técnica para se



afirmar que em uma determinada ma deveria haver tantos centimetros de base ou bueiros,

sarjetas, etc.

Outra contradicao venficada foi o fato de a primeira medicão que a empresa

Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda. fez ter sido elaborada em novembro de

1999, exatos 13 dias após a contratacäo da empresa FR Proj etos e ConstruçOes Ltda.

Esta Comissäo pode afirmar corn propriedade que näo houve atendimento ao

solicitado na licitacâo porque no exato instante da visita havia reparos por todos os lados,

corn a base do pavimento exposta a céu aberto.

Não houve fiscalizacao da Prefeitura quanto a qualidade das obras, uma vez que

esta e completarnente incapaz para isso, ate porque nào possui urn laboratório de solos;

porém a Prefeitura contratou a autora do proj eto executivo para prestar serviços de

fiscalizacão e acornpanhamento das obras financiadas corn recursos do Fundo SOMMA

em 20/3/2000. Ressalte-se que essa contrataçäo se deu seis meses após o recebirnento

definitivo das obras, que ocorreu em 16/9/99.

3 - Principais irregularidades detectadas no pavirnento

Considerando que as empresas estavarn fazendo reparos nas obras quando da

visita da Cornissão, foi possIvel fazer as seguintes constataçôes: a espessura e a largura

das sarjetas do pavimento estavarn fora das exigéncias técnicas e das especificacOes no

projeto geornétrico. V6-se pela fotografia que nasceu rnato através do concreto; a

presenca constante de "borrachudos", que so defeitos que acusam a existéncia de

urnidade sob o pavirnento, o que comprornete significativamente a sua durabilidade; a



falta de meio-fio e sarj eta em várias ruas, o que provoca a râpida deterioracäo do

pavimento; a inexisténcia de boca-de-lobo corn greiha; ocorrência de afundamentos do

pavimento sobre as valas näo compactadas devidamente ou cornpactadas corn material

impróprio; os pocos de visita encontravam-se corn o tarnpLo em concreto fora das

especificacOes contidas no projeto geornétrico; falta de agregação entre a emulsäo e o

pedrisco da capa do revestimento pré-misturado a frio; execucäo de obras de rneio-fio por

servidores da Prefeitura.

4 - Mudancas no projeto original

A Prefeitura informou a ci que, a seu critério, havia substituIdo a execucAo do

rneio-fio por pavimentacão asfãltica em outras vias do rnunicIpio, no mesrno valor do

contratado na licitacao. Ao realizar essa alteraçäo, a qualidade do pavirnento já executado

ficou comprometida, pois, sern a protecäo da sarj eta e rneio-fio, a deterioração se

acentuaria.

A consti-utora estava refazendo as flagrantes imperfeicOes apontadas pela

Prefeitura; porém, de modo geral, o pavirnento é de ma qualidade por falta de projeto,

falta de estudo de material para substituicào, base ou sub-base subdimensionada e massa

asfáltica fora das especificacOes técnicas. Em surna, faltaram projetos e fiscalizacào

técnica.

As fotografias constantes neste relatório comprovam de maneira inequlvoca a

qualidade do conjunto da obra.

- Publique-se para os fins do parágrafo iinico do art. 114 do Regimento Interno.
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