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RELATÓRIO DO ENCONTRO TÉCNICO DE AUDITORIA DE OBRAS
PÚBLICAS (ENAOP) 2019

I – INTRODUÇÃO

A Auditoria de Obras Públicas (AOP) pode ser conceituada como o conjunto de
procedimentos voltados à análise de um empreendimento, em conformidade
com a técnica e legalidade, em todas as suas fases, com vistas às seguintes
verificações:  atos  praticados  na  habilitação  e  contratação  das  empresas
licitantes; adequação e conformidade dos projetos; economicidade dos custos
e  preços  praticados  em  relação  ao  mercado;  fiscalização  da  execução  do
empreendimento pelo órgão/entidade contratante; e os resultados advindos
para a sociedade.

A realização desse tipo de auditoria representa um avanço no controle externo
dos gastos públicos, pois busca reduzir o desperdício do erário e a incidência
de  obras  relevantes  que  poderiam  vir  a  se  tornar  inacabadas  caso  os
sobrepreços,  superfaturamentos  ou  deficiências  construtivas,  porventura
identificados  durante  a  fiscalização,  não  fossem  apurados  e  corrigidos
tempestivamente. 

Há mais de duas décadas, os Tribunais de Contas do Brasil vem aperfeiçoando
seus mecanismos, otimizando seus recursos e criando novos procedimentos
com vistas ao aprimoramento da auditoria governamental. Tal tendência, de
um  modo  especial,  vem  sendo  observada  com  a  área  de  AOP.  Esse
aperfeiçoamento vem sendo feito, principalmente, através da estruturação de
setores  especializados  nesse  tipo  de  auditoria,  por  meio  da  reunião,  num
mesmo  ambiente  de  trabalho,  de  profissionais  das  áreas  de  Engenharia  e
Arquitetura,  com  apoio  de  outros  das  áreas  Jurídica  e  de  Tecnologia  da
Informação.

A forma de atuação dos Tribunais de Contas em relação às AOP, por meio de
setores estruturados para este fim, ganhou impulso com a criação do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).  De acordo com o site do
Instituto1, sua criação, no ano de 2000, num evento patrocinado pelo TCE/BA,
“surgiu da necessidade constatada pelos participantes dos Simpósios Nacionais
de Auditoria de Obras Públicas – SINAOPs2, em dar sequência aos assuntos
discutidos nesses encontros”, e ainda, na busca de “congregar os profissionais
que atuam no controle externo e interno de obras públicas, em todo o País,

1  http://www.  ibraop  .org.br  
2 Conforme site  do  IBRAOP,  os  SINAOPs  são  eventos  de  abrangência  nacional,  de  grande  porte,  abordando as
Auditorias de Obras Públicas, que tornaram-se a principal referência na produção técnica e científica brasileira neste
tema. 

1

http://www.ibraop.org.br/
http://www.ibraop.org.br/
http://www.ibraop.org.br/


7ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 7C

tendo  como  principal  objetivo  o  aprimoramento  técnico,  métodos  e
procedimentos de auditoria e controle de obras e serviços de engenharia.”

Após a criação do IBRAOP, os SINAOPs passaram a ter esse instituto como seu
principal articulador, em estreita colaboração com os Tribunais de Contas do
Brasil, e até de outros países, do Instituto Rui Barbosa (IRB) e da Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).  Como evolução de
suas atividades, o IBRAOP passou a realizar também os Encontros Técnicos
Nacionais de Obras Públicas (ENAOPs), eventos que desenvolvem atividades
preparatórias  para  os  simpósios,  aprofundando  a  discussão  de  um  tema
específico,  visando  apoiar  o  estabelecimento  de  metodologias,  padrões  e
critérios próprios da AOP. 

II – ENAOP 2019

O presente relatório trata do ENAOP ocorrido em Vitória (ES), no período de 11
a 13 de setembro de 2019, evento promovido pelo IBRAOP, em parceria com o
Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Espírito  Santos  (TCE-ES),  tendo  como
temática central “Inovações em auditoria de obras públicas”.

A participação no referido evento, bem como a escolha das palestras e cursos,
teve como objetivo aquisição e aprimoramento de conhecimentos relativos às
tecnologias  atualmente  aplicadas  na  área  de  Auditoria,  notadamente  a
utilização de Drones, visando atender aos projetos deste Tribunal atualmente
em desenvolvimento. 

Foram  tratados  assuntos  envolvendo  a  utilização  de  novas  tecnologias  e
equipamentos, sistemas informatizados e auditorias inovadoras com o intuito
de  traçar  diretrizes  ou  firmar  conhecimentos  mais  aprofundados  sobre  os
assuntos  abordados.  Os  encontros  técnicos,  que  também  servem  como
instrumento de aproximação dos profissionais de controle externo, são eventos
de  um porte  mais  restrito  e  que  se  destinam,  de  forma  complementar,  à
realização  de  atividades  preparatórias  aos  SINAOPs,  que  ocorrem  a  cada
biênio.

QUADRO 01 – Palestras 

Palestra Palestrantes

Aplicação da Plataforma BIM em obras 
rodoviárias

Anderson Alvarenga Ferreira - Gestão 
Estratégica e Riscos Corporativos na 
DIREX-DNIT 

Drone como Ferramenta de Auditoria no 
TCE-PR – Experiência atual

Carlos José Pacheco Caron e Murilo Mayer
Pils Machado – Auditores do TCE-PR 

2



7ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 7C

Palestra Palestrantes

Inovações Sistema Confea/Creas – 
Integração Sistema Anotação de 
Responsabilidade (ART)

Sérgio Matos Martins, Assessor da 
Presidência - Confea 

Auditoria inovadora: Auditoria em 
serviços de sinalização horizontal e 
vertical, com utilização de 
retrorrefletômetros

Nazmiya Bassir Amodo e Arsénio 
Zandamela - Contadores Verificadores 
Superiores do Tribunal Administrativo de 
Moçambique – TA-MZ 

Utilização da Plataforma BIM em obras 
públicas

Washington Gultenberg de Moura Luke, 
Coordenador de Gestão Estratégica - 
DNIT 

Auditoria inovadora: Atuação conjunta 
TCE/MPE/Polícia Civil – O Caso Rio de 
Janeiro

Igor Soares Pinheiro – Auditor do TCE-RJ 

Laboratórios para Auditoria de Obras 
Rodoviárias: Vantagens e desvantagens 
dos modelos de implementação e gestão

Eng. Elci Pessoa Júnior (TCE-PE) – 
Consultor e Associado do IBRAOP 

Estação Total e Laser Scaner nas 
auditorias de obras públicas

Fernando Duarte Barbalho e Tule Cesar 
Barcelos Maia – TCE-GO 

Inteligeo – Sistema de Inteligência 
Geográfica da Perícia da Polícia Federal

Cristiano da Cunha Duarte – Perito 
Criminal Federal – DPF 

Novas Possibilidades de Detecção de 
Colusão em Licitações de Obras de 
Engenharia

Régis Signor - Perito Criminal Federal – 
DPF 

Uso de Geotecnologia como instrumento 
de gestão associado ao controle de 
qualidade

Prof. Francisco de Deus Fonseca Neto - 
Doutor em Informações Espaciais - 
UFV/IFES 

Diagnóstico CNM em obras municipais Humberto Brandão Canuso - Assessor 
Técnico da CNM – Confederação Nacional 
de Municípios 

Obras inacabadas: nada de novo! Narda Consuelo Neiva Silva (TCE-MT), 
Pedro Jorge Rocha (TCE-PR) e Pedro Paulo
Piovesan (TCE-SC), ex-presidentes do 
IBRAOP

Auditoria inovadora: Auditoria em 
manutenção rodoviária com auxílio de 
Perfilômetro e FWD

Marcel Lanteri Pierezan e Filipe Augusto 
Costa Flesch - Auditores – TCE-PR

Fonte: Programação do ENAOP 2019

Quadro 02 – Divulgações e Minicursos
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Palestra Palestrantes

Drone nas Auditorias e na Fiscalização de 
obras

Júlio Uchoa C. Neto – TCE-PB

Fiscalização de obras: pontos críticos que 
podem gerar sanções aos fiscais

André Luiz Mendes (TCU) – Associado
Fundador do IBRAOP 

Nova Lei de Licitações (projeto): Estudo 
comparativo

Pedro Jorge Rocha (TCE-SC), Diretor 
Técnico do IBRAOP e Pedro Paulo 
Piovesan (TCE-PR) - Diretor de 
Relações Institucionais do IBRAOP

Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação 
Urbana - 2ª Ed. 

Eng. Elci Pessoa Júnior (TCE-PE) – 
Consultor e Associado do IBRAOP 

Plataforma +Brasil: Controle da aplicação de 
recursos Federais
Plataforma +Brasil: Módulo obras públicas 

José Antonio de Aguiar Neto – 
Coordenador Geral da Plataforma 
Tecnológica – CGTEC/DETRU/SEGES/
ME 

Fonte: Programação do ENAOP 2019

Dos  eventos  apresentados,  destacamos  aqueles  que  estão  relacionados  à
temática do evento, e ao mesmo tempo  considerados relevantes, uma vez que
despertam o interesse de sua aplicação pela área de AOP DO TCE/BA. São
eles:

II. 1 - UTILIZAÇÃO DO DRONE EM AUDITORIAS DE OBRAS PÚBLICAS 

Nessa  apresentação,  os  palestrantes  fizeram  um  breve  histórico  sobre  a
experiência do TCE/PR na utilização de RPAS (sigla de remotely piloted aircraft
systems  -  Drones)  em  suas  auditorias,  tecendo  comentários  quanto  à
necessidade  de  treinamento  dos  servidores  antes  da  aplicação  dessa
ferramenta.

Também foram expostas as vantagens e dificuldades enfrentadas no uso do
drone, destacando-se, entre as primeiras, os ganhos de produtividade para a
equipe de auditoria, possibilidade de ampliação do escopo da auditoria, e entre
as  desvantagens,  risco  de  danos  ao  casco  (danos  materiais)  e  terceiros
(materiais e à integridade física).

Houve explanação sobre o planejamento (estudo preliminar da área, tipo de
software  a  ser  utilizado,  solicitação  do  espaço  aéreo);  preparação  do  voo
(equipamentos - montagem, desmontagem e calibração, e restrições ao voo);
execução  do  voo  -  manuais  e  pré-programados);  até  processamento  de
imagens colhidas - fotos no software e vídeo em app).
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Por  fim,  foi-nos apresentado um exemplo da implantação da tecnologia de
Drones em auditoria de obras públicas.

A seguir, um resumo das informações apresentadas:

• Principais tipos de drone
• Principais aplicações
• Legislação aplicada aos drones
• Noções de georreferenciamento:
– sistemas de referências utilizados no brasil;
– sistemas de projeções;
– sistemas de coordenadas
• Noções de fotogrametria:
– estereoscopia de imagens;
– definição de pixel e gsd;
– sobreposição de imagens.
• Etapas do levantamento:
– planejamento e execução de voos;
– importação de dados dos voos.
• Principais programas de processamento de imagens;
– geração e classificação da nuvem de pontos;
– aquisição e lançamento de pontos de controle;
– geração do modelo digital de superfície e modelo digital do terreno;
– geração das curvas de nível.

II.  2  ESTAÇÃO  TOTAL  E  LASER  SCANER  NAS  AUDITORIAS  DE  OBRAS
PÚBLICAS

Nessa apresentação, os palestrantes fizeram um breve histórico da atuação do
TCE/GO  nas  inspeções  e  auditorias  de  regularidade  realizadas,  tecendo
comentários  quanto  à  programação  dessas  fiscalizações  em  2018,  quando
foram priorizadas auditorias nas áreas de Rodovias, Saneamento, Obras Civis e
Eletrificação, ao passo que, em 2019, focaram nas áreas de Editais e Projetos,
e Fiscalização em obras diversas.

Foi apresentado pelos palestrantes um histórico sobre o ambiente de trabalho
em relação aos órgãos auditados. Por meio de um levantamento feito (não diz
a  época),  foi  constatado:  número  de  fiscais  insuficiente;  projetos  com
deficiências  de  controle;  controle  laboratorial  dependente  –  c/  registro;
controle  geométrico  dependente  – s/  registro;  e  aditivos  recorrentes.  Tal
situação  revelava  ao  risco  para  ocorrências  de  falhas/irregularidades/
deficiências na execução de contratos.
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Também foi apresentada uma avaliação feita da própria atuação do controle
externo do TCE/GO, no que diz respeito às ferramentas disponíveis à época
(GPS - navegação - para locação; trenas para medição; câmeras para registro;
e  laboratório  móvel  de  solos  e  asfalto),  bem como da  própria  atuação  da
auditoria  (consistência  das  memórias  de  cálculo  das  medições,  análise  de
equilíbrio econômico em aditivos; e verificação de preços, com checagem de
quantitativos medidos, em especial dos serviços de pavimentação).

Uma  vez  levantadas  as  limitações  impostas,  o  TCE/GO  contratou  um
especialista em tecnologia, o que levou o Órgão a escolher como solução para
otimização de suas auditorias uma solução integrada, com uso de GPS/RTK;
Estação; Laser (custo estimado: R$ 600 mil c/ Softwares) e Drone à parte.

As vantagens destacadas pelos palestrantes foram: 

–Aplicação em obras diversas (rodovias, edificações, obras de arte, etc.);

–Operação integrada (confiabilidade dos levantamentos e reprodutibilidade);

–Operação em separado (tempo e custo ajustados conforme o nível de detalhe
requerido);

–Materialidade dos achados.

Foram apresentados dois exemplos de auditorias realizadas com o uso dessa
solução – auditoria no Centro de Convenções de Anápolis e na rodovia GO-347.

Ao  final  da  apresentação,  foram  expostas  a  avaliação  interna  e  externa
decorrente do uso da solução empreendida:

Avaliação Interna: 
–Positiva: segurança aos auditores;
–Inovação: aperfeiçoamento contínuo das equipes;
–Aproveitamento  do  tempo:  recuperação  de  informações  de  campo  e
velocidade na quantificação precisa de dados.

Avaliação Externa (percepção):
–Jurisdicionados mais preocupados;
–Atuação colaborativa.

II – CONCLUSÃO

Os temas apresentados no evento em comento demonstraram que o uso de
ferramentas  dotadas  de  tecnologia  trata-se  de um processo  irreversível  na
atuação,  não  apenas  das  Cortes  de  Contas  estaduais  e  municipais,  de um
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modo geral, como também de órgãos da estera federal, a exemplo do Tribunal
de Contas da União e Polícia Federal.

Espera-se  que o  TCE/BA possa  acompanhar  essa  tendência,  investindo  em
tecnologia inovadora nas suas auditorias de obras públicas, que se transforma
e se aperfeiçoa a cada dia, sob pena de ver-se numa situação de atraso em
relações às demais Cortes de Contas do País.

Salvador, 31 de agosto de 2020

Cláudio Muricy Torres

Auditor Estadual de Controle Externo

Newton Nery dos Santos

Auditor Estadual de Controle Externo

Ricardo Dantas de Almeida

Auditor de Contas Públicas
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