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Resumo

O presente trabalho é resultado da realização de Auditoria Operacional na obra
de construção do prédio do Foro Trabalhista de Uruguaiana. O objetivo geral dessa auditoria
foi  verificar  em  campo  as  etapas  da  obra  realizadas  até  a  quarta  medição,  conforme
especificações  constantes  no edital  e  no contrato da licitação referente à  Concorrência nº
007/13-3. 

Conforme a Matriz de Planejamento elaborada pela equipe de auditoria, e de
forma a direcionar os trabalhos,  foram evidenciadas quatro questões de auditoria, a seguir
descritas: Q1. Há compatibilidade entre as medições realizadas pela equipe de fiscalização e o
executado  no  canteiro  de  obras?  Q2.  Os  documentos  essenciais  à  execução  do  contrato
encontram-se depositados no canteiro de obras? Q3. Estão sendo respeitadas as exigências
contratuais relacionadas às condições de trabalho dos funcionários alocados na execução da
obra?  Q4.  Estão  sendo  respeitadas  as  exigências  contratuais  relacionadas  à  segurança
patrimonial e dos trabalhadores alocados na execução dos serviços?

As técnicas de auditoria  utilizadas nesse trabalho foram exame documental,
consulta a sistemas informatizados (ADMEletrônico e COMPRAS), conferência de cálculos,
inspeção física e entrevista.

Este trabalho constatou alguns achados de auditoria, conforme apresentado nos
itens 3 e 4 desse relatório.

De acordo com o previsto no art. 37 da Resolução CNJ nº 171/13, o Relatório
Preliminar de Auditoria foi encaminhado ao auditado para manifestação. Destaca-se que, após
análise  das  soluções  e  esclarecimentos  apresentado  pelo  gestor,  essa  unidade  de  controle
interno manteve uma recomendação:

R1. SUGERE-SE que seja avaliada por este Tribunal a oportunidade e conveniência de se
implantar  uma  instância  revisora  das  planilhas  de  medição  elaboradas  pela  Secretaria  de
Manutenção e Projetos (Sempro),  controle tipicamente detectivo, tendo em vista  que esse
documento serve de base para a liquidação e pagamento da despesa. 

Por fim, submete-se o presente relatório a consideração da Presidência desse
Regional.

3



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

Sumário

 1 APRESENTAÇÃO..................................................................................................................5
 2 INTRODUÇÃO......................................................................................................................5

 2.1 Fundamentação................................................................................................................5
 2.2 Visão geral do objeto.......................................................................................................5
 2.3 Objetivo...........................................................................................................................6
 2.4 Questões de auditoria......................................................................................................7
 2.5 Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria................................................7
 2.6 Legislação........................................................................................................................8
 2.7 Volume de recursos fiscalizados......................................................................................9
 2.8 Benefícios estimados.......................................................................................................9

 3 ACHADOS DE AUDITORIA................................................................................................9
 3.1 Inconsistências relacionadas às planilhas de medição....................................................9
 3.2 Irregularidades relacionadas à segurança patrimonial...................................................12

a) Inexistência de tapumes ao longo do perímetro total do terreno.................................12
b) Falhas na uniformização e identificação dos funcionários..........................................16
c) Placas da obra não contemplam todas as informações exigidas no contrato...............19

 3.3 Irregularidades relacionadas à segurança dos trabalhadores ........................................21
a) Falhas na comprovação da realização de cursos de capacitação em saúde e segurança
do trabalho dos funcionários alocados na execução da obra de Uruguaiana...................21

 4 ACHADOS NÃO DECORRENTES DA INVESTIGAÇÃO DE QUESTÕES DE
AUDITORIA.............................................................................................................................24

 4.1 Inconsistências no Cronograma Físico-Financeiro Contratual.....................................24
 5 CONCLUSÕES....................................................................................................................28
 6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.............................................................................28
ANEXO I – RELATÓRIO DA VISITA À OBRA DO FORO TRABALHISTA DE
URUGUAIANA........................................................................................................................29
ANEXO II – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO................................................................34
ANEXO III – ENTREVISTA (CHECK LIST).........................................................................49
ANEXO IV – DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA EMPRESA ENGASTE
PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA...............................................56
- RESULTADO DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL DO
CONCRETO.............................................................................................................................56
- DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO.............................................................................................56
ANEXO V –  MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO ACERCA DO RELATÓRIO
PRELIMINAR DE AUDITORIA.............................................................................................66

4



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

 1 APRESENTAÇÃO

O Plano  Estratégico  Institucional  2010-2015 contempla  objetivo  estratégico
relacionado  a  adequação  das  instalações  físicas  às  necessidades  da  Justiça  do  Trabalho,
visando garantir acessibilidade, conforto e segurança aos ocupantes e usuários dos espaços
(Objetivo  estratégico  nº  10:  Garantir  a  infraestrutura  apropriada  às  necessidades  da
organização). Para cumprimento desse objetivo, esse Regional elaborou Plano de Obras (PA
0802-79), período 2011-2015, prevendo a execução de reformas, manutenção e construção de
prédios próprios em diversas localidades.

Nesse contexto, destaca-se que a Resolução CSJT nº 70/2010 (alterada pela
Resolução  CSJT nº  130/2013)  estabeleceu  diretrizes  a  serem  observadas  pelos  Tribunais
Regionais do Trabalho no processo de planejamento, execução e monitoramento das obras
previstas no seu Plano Plurianual de Obras. A citada resolução dispõe, ainda, acerca do papel
da unidade de controle interno na análise, acompanhamento e monitoramento das obras.

Assim, com o intuito de auxiliar à Administração deste TRT – 4ª Região no
acompanhamento  do  Plano  de  Obras  2011-2015,  essa  Secretaria  de  Controle  Interno
(SECONTI) incluiu no Plano Anual de Auditoria1 (PAA) – Exercício 2014 a realização de
auditoria operacional na obra de construção do prédio do Foro Trabalhista de Uruguaiana. 

A execução  deste  trabalho  seguiu  a  seguinte  cronologia:  (i)  Levantamento
preliminar e análise de dados: abril de 2014, (ii) Fase de planejamento, incluindo a definição
do escopo, elaboração da matriz de planejamento e do roteiro da entrevista (Check List): maio
a junho de 2014, (iii) Fase de execução, com realização de inspeção física no canteiro da obra:
junho de  2014,  (iv)  Consolidação  dos  resultados  e  elaboração  do  relatório  preliminar  de
auditoria: julho de 2014, (v) Manifestação do auditado: agosto de 2014, e (iv) Elaboração do
relatório final de auditoria: setembro de 2014.

 2 INTRODUÇÃO

 2.1 Fundamentação

A presente  auditoria  encontra-se  prevista  no  item  1.2  do  Plano  Anual  de
Auditoria (PAA) desta SECONTI – Exercício 2014 (PA 8716-29), aprovado pela Presidência
e publicado no portal deste Tribunal na Internet1. 

 2.2 Visão geral do objeto

O  terreno  destinado  ao  futuro  prédio  do  Foro  Trabalhista  de  Uruguaiana
localiza-se na Rua Dr. Mário Braccini, nº 2.790, e possui área aproximada de 1.764,57 m².
Este terreno foi doado pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana à União, para uso do Tribunal

1 http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/institucional/controleinterno 
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Regional do Trabalho da 4ª Região, conforme Lei Municipal nº 4.204/13, de 19 de junho de
2013. 

De acordo com o levantamento planialtimétrico realizado, o terreno da obra
encontra-se delimitado ao norte com o Foro de Justiça Estadual, ao sul por área de servidão e
aos fundos com outros  três terrenos que fazem frente para a Rua General Flores da Cunha. 

A execução dessa obra foi licitada por meio da Concorrência nº 007/13-3, na
qual foi vencedora a empresa Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda. O objeto
dessa licitação é a construção da nova sede da Justiça Trabalhista de Uruguaiana, com área
total de 2.230,30 m², a qual é composta por quatro pavimentos mais cobertura. 

De acordo com o Contrato TRT nº 102/2013, assinado em 10/12/13, o prazo
previsto para execução dessa obra será de 12 (doze) meses a contar do 10º (décimo) dia após a
emissão da Ordem de Início dos Serviços, expedida pela Secretaria de Manutenção e Projetos,
a qual ocorreu em 09/01/14.

Por ocasião da realização dessa auditoria, a obra encontrava-se em sua quarta
medição,  já  tendo  sido  concluídos  os  itens  referentes  à  mobilização  da  obra,  instalações
provisórias e movimentação de terra. Com relação à infraestrutura, já foram executadas as
fundações do prédio, faltando apenas as sapatas na divisa do terreno com o prédio da Justiça
Estadual  e  na área dos fundos.  Quanto à supraestrutura observou-se que:  (i)  No primeiro
pavimento, as lajes,  vigas e pilares estão concluídos, (ii)  No segundo pavimento, as lajes,
vigas  e  pilares  estão  em  fase  de  finalização  para  execução  do  próximo  pavimento.  As
instalações hidrossanitárias, prevenção de incêndio, elétricas, lógicas e telefônicas já foram
iniciadas. 

 2.3 Objetivo

O  objetivo  geral  dessa  auditoria  é  verificar  em  campo  as  etapas  da  obra
realizadas até a quarta medição, conforme especificações constantes no edital e no contrato da
licitação referente à Concorrência nº 007/13-3.

Constituem objetivos específicos desse trabalho:

(i)  Avaliar  a  execução  físico-financeira  da  obra,  confrontando  as  medições
realizadas pela equipe de fiscalização deste Tribunal com o executado na obra. Essa análise
englobou os seguintes itens: administração da obra, infraestrutura, supraestrutura, instalações
hidrossanitárias, prevenção de incêndio, elétricas, lógicas e telefônicas, bem como a possível
execução de serviços mediante subcontratação;

(ii)  Averiguar  se  os  documentos  essenciais  a  execução  da  obra  (projetos,
registros de responsabilidade técnica e diário de obras) encontram-se depositados no canteiro.

(iii)  Verificar as exigências contratuais no tocante às condições de trabalho dos
funcionários alocados na execução dos serviços (instalações).
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(iv)  Avaliar  a  segurança  do  patrimônio  e  dos  trabalhadores  envolvidos  na
execução da obra, conforme exigências previstas no edital e no contrato. A análise envolveu
os seguintes itens: presença de vigia, uniformização dos trabalhadores, placas de identificação
da obra, controle de acesso ao canteiro de obras e uso de equipamentos de proteção.

 2.4 Questões de auditoria

As  questões  de  auditoria,  elaboradas  pela  equipe  durante  a  fase  de
planejamento, foram as seguintes:

Q1.  Há  compatibilidade  entre  as  medições  realizadas  pela  equipe  de
fiscalização e o executado no canteiro de obras?

Q2.  Os  documentos  essenciais  à  execução  do  contrato  encontram-se
depositados no canteiro de obras?

Q3.  Estão  sendo  respeitadas  as  exigências  contratuais  relacionadas  às
condições de trabalho dos funcionários alocados na execução dos serviços?

Q4. Estão sendo respeitadas as exigências contratuais relacionadas à segurança
patrimonial e dos trabalhadores alocados na execução da obra?

 2.5 Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à
análise do objeto desse estudo foram: exame documental, consulta a sistemas informatizados
(ADMEletrônico e COMPRAS), conferência de cálculos, inspeção física e entrevista.

A metodologia adotada nesse trabalho pode ser assim resumida:

(i)  Inicialmente,  com o objetivo de obter uma visão geral  acerca da obra e
elaborar a Matriz de Planejamento dessa auditoria, foram analisados os seguintes processos
administrativos:  PA 9465-80  (Concorrência  nº  007/13-3 -  Contratação  de  empresa  para  a
construção do Foro de Uruguaiana), PA 0099-64 (Concorrência nº 007/13-3 - Fiscalização),
PA 0100-31 (Concorrência nº 007/13-3 - Liquidação) e PA 0108-08 (Concorrência nº 007/13-
3 -  GFIP/SEFIP) e  PA 7507-30 (Compra Direta nº 840/10-4 -  Contratação de serviço de
levantamento planialtimétrico de terreno em Uruguaiana).

(ii) Após o levantamento preliminar, foi elaborada planilha de conferência na
qual  foram lançadas  as  quatro  medições  realizadas,  bem como as  principais  informações
relacionadas com o objeto dessa auditoria. 

(iii)  Por  conseguinte,  durante  a  fase  de  planejamento,  foram formuladas  as
questões  de auditoria e  o roteiro  da entrevista  (Check List) a  ser  aplicada por  ocasião da
inspeção física de campo. 

(iv) A inspeção física da obra foi realizada no dia 27 de junho de 2014, na qual
estiveram presentes: Fábio Pereira Nogueira e Maria Salete Rambo do Amaral, da unidade de
controle interno, Renato Müller Ribeiro e Marcos Aurélio da Rosa Silva, representantes da
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SEMPRO,  bem  como  Jonathan  Gustavo  Sehnem,  Sérgio  V.  Saldanha,  Lauri  Scherer  e
Antonio Marcos O. Duarte, representantes da empresa contratada. 

O relatório da visita e o levantamento fotográfico são apresentados nos Anexos
I  e  II,  respectivamente.  No  Anexo  III  encontra-se  o  roteiro  da  entrevista  e  as  respostas
fornecidas pelos servidores da Secretaria de Manutenção e Projetos e pelos representantes da
empresa  contratada.  No  Anexo  IV  são  apresentados  os  documentos  encaminhados  pelos
representantes da empresa Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda. (resultado dos
ensaios  de  resistência  à  compressão  axial  do  concreto  e  comprovação  dos  cursos  de
capacitação em saúde e segurança do trabalho).

Os  trabalhos  foram  realizados  em conformidade  com  a  Resolução  CNJ  nº
171/2013. Nenhuma restrição foi imposta aos exames.

 2.6 Legislação

A legislação básica na qual se fundamenta esse trabalho de Auditoria é:

� Resolução CNJ nº  171/2013, a  qual  dispõe sobre as  normas técnicas  de auditoria,
inspeção  administrativa e  fiscalização  nas  unidades  jurisdicionais  vinculadas  ao  Conselho
Nacional de Justiça;

� Resolução CSJT nº 70/2010, a qual dispõe, no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º
Graus,  sobre:  I  -  O processo  de  planejamento,  execução  e  monitoramento  de  obras;  II  -
Parâmetros e orientações para contratação de obras; III - Referenciais de áreas e diretrizes
para elaboração de projetos;

� Resolução  CSJT  nº  98/2012,  a  qual  dispõe  sobre  a  inclusão  de  exigência  de
capacitação em saúde e segurança no trabalho nos editais e contratos administrativos firmados
pelos Tribunais Regionais do Trabalho;

� Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências;

� Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências;

� Lei nº 1.993/1988, a qual institui o Código de Obras do Município de Uruguaiana que
regulamenta as edificações no Município,

� Decreto nº 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento
de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos
orçamentos da União, e dá outras providências.
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 2.7 Volume de recursos fiscalizados

O volume de recursos fiscalizados nessa auditoria, cuja análise englobou da
primeira  à  quarta  medição,  alcançou  o  montante  de  R$  762.784,50  (13,51%  do  total
contratado). 

A Tabela 1 apresenta informações acerca dos pagamentos realizados na obra de
construção  do  Foro  Trabalhista  de  Uruguaiana  dentro  do  período  compreendido  nesse
trabalho.

Tabela 1 – Resumo dos pagamentos efetuados até a quarta medição

Medição Nota
Fiscal

Liquidação Data da liquidação Valor Recursos
Orçamentários

1ª medição NFS 71 635/14 27/02/14 R$ 152.124,17 Orçamento 2013
Programa  de  Trabalho:
042510-Construção  do
Edifício-sede do Fórum
de Uruguaiana

2ª medição NFS 81 5081/14 03/04/14 R$ 235.155,38

3ª medição NFS 92 14860/14 08/05/14 R$ 164.652,30

4ª medição NFS 100 15253/14 04/06/14 R$ 210.852,65

Total pago até a 4ª medição R$ 762.784,50

Saldo a ser pago no Contrato TRT nº 102/2013 R$ 4.881.396,72

 2.8 Benefícios estimados

Entre os benefícios estimados nesta auditoria estão a melhoria no processo de
controle e acompanhamento das obras executadas por esse Tribunal.

 3 ACHADOS DE AUDITORIA

Após análise do objeto dessa auditoria, conforme questões contidas no item 2.4
desse relatório, foram verificadas as deficiências a seguir descritas.

 3.1 Inconsistências relacionadas às planilhas de medição

Situação encontrada

Conforme disposições constantes no Contrato TRT nº 102/2013, os pagamentos
referentes  à  obra  do  Foro  Trabalhista  de  Uruguaiana  serão  efetuados  com  base  nos
documentos  fiscais  correspondentes  a  cada  parcela  executada,  os  quais  somente  serão
recebidos mediante a  apresentação da planilha de medição elaborada pela fiscalização do
Tribunal.

[CONTRATO TRT Nº 102/2013]

“CLÁUSULA QUINTA. Os pagamentos serão realizados mediante crédito em conta corrente
bancária  até  o  décimo  dia  útil  a  contar  da  data  da  entrega  do  documento  fiscal
correspondente à parcela executada, de acordo com o cronograma físico-financeiro, sendo
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efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor,
tais como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso, ISSQN.

Parágrafo  Primeiro.  O  documento  fiscal  referido  no  caput  somente  será  recebido  pela
fiscalização se estiver acompanhado de:

a) Nota Fiscal discriminada, na qual conste os valores relativos a material e a mão de obra,
mais os descontos fazendários ou previdenciários cabíveis;

b) planilha de medição dos serviços, elaborada pela fiscalização;

[...]

Parágrafo Sexto. As faturas somente serão processadas após seu conhecimento e liberação
pela fiscalização (Secretaria de Manutenção e Projetos) do CONTRATANTE.” (grifo nosso)

Nesta auditoria, após análise e conferência das planilhas de medição elaboradas
pela equipe de fiscalização da SEMPRO foram verificadas algumas inconsistências, conforme
descrito a seguir.

(i) Terceira Medição: Na totalização dos valores referentes à terceira medição,  o item
“Aterro apiloado manual”, constante do Termo Aditivo Primeiro, foi contabilizado tanto no
TOTAL GRUPOS 1 AO 21 como no TOTAL GRUPO 22 (EQUIPAMENTOS), resultando em
pagamento em duplicidade. Dessa forma, houve um pagamento a maior no montante de R$
16.991,52.

(ii) Quarta  Medição:  Por  ocasião  da  quarta  medição,  foram  contabilizadas  10  (dez)
unidades  do  item  16.2.14  (Redução  excêntrica  pb  de  pvc  reforçado,  ø  100  x  75  mm).
Entretanto, conforme orçamento detalhado integrante do Contrato TRT nº 102/2013, foram
contratadas apenas 2 (duas) unidades desse item.  

Cumpre destacar que as inconsistências acima referidas foram relatadas pela
equipe de auditoria aos representantes do setor de engenharia durante inspeção física da obra,
realizada no dia 27/06/14. Nesta ocasião, o fiscal da obra informou que já estava ciente do
equívoco ocorrido na quarta  medição.  Salientou,  ainda,  que o procedimento adotado  pela
unidade técnica no tocante a apropriação dos serviços executados consiste na elaboração da
planilha de medição pelo fiscal e encaminhamento do documento ao setor de liquidação da
despesa, não existindo instância revisora2 dos boletins de medição.

Critério de auditoria

� Contrato TRT nº 102/2013 (Cláusula Quinta, parágrafo primeiro, alínea b)

Evidências

� Planilha da terceira medição (fls. 62/91 do PA 0100-31)

� Planilha da quarta medição (fls. 102/131 do PA 0100-31)

2 A atividade de revisão independente, controle tipicamente detectivo, consiste em leitura crítica de atos ou
operações por um terceiro, não envolvido em sua execução. (Acórdão nº 1.610/2013 – TCU – Plenário)
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Causas

� Deficiências nos mecanismos de controles adotados na atividade de elaboração das
planilhas de medição.

� Ausência de instância revisora das planilhas de medição (controle detectivo).

Riscos e efeitos

� Medições e pagamentos em desacordo com o estabelecido no contrato.

Manifestação do Auditado

Acerca desse achado, o auditado apresentou a seguinte manifestação (Anexo V
desse Relatório):

“Quanto às evidências:

- item (i) Terceira Medição: o pagamento a maior, realizado na terceira medição, referente
ao item “aterro apiloado manual” foi devidamente corrigido na quinta medição, mediante
subtração correspondente. Complemento, informando que tal item se refere a acréscimo de
serviço constante do Aditivo 1. O serviço ainda não foi executado. Mas, como após análise
dos projetos foi verificado ser necessário, o aditivo foi encaminhado, para que quando da
realização do serviço, o item já estivesse devidamente formalizado.

- item (ii) Quarta Medição: na quarta medição foi digitado, por equívoco, 10 (dez) unidades
do item 16.2.14 (redução excêntrica pb de pvc reforçado), quando o serviço a ser medido
seria  01  (uma)  unidade. Tal  equívoco  foi  corrigido  na  quinta  medição,  mediante
lançamento de 09 (nove) unidades, com valor negativo.

Quanto às causas, riscos e efeitos:

- Quanto às deficiências nos mecanismos de controles adotados na atividade de elaboração
das  planilhas  de  medição,  saliento  que,  após  a  implementação  da  padronização  e
automatização das planilhas de medição dessa Secretaria, o número de equívocos reduziu
significativamente, havendo, apenas erros de operação, como os encontrados. Esclareço
que as planilhas de medição dispõe de mecanismo de alerta para equívocos relacionados à
quantidade.  Todavia,  concordamos  que  a  existência  de  uma instância  revisora  poderia
sanar os equívocos de operação, que ainda podem ocorrer.

Adicionalmente,  complemento  a  informação  constante  no  relatório  de  auditoria  sobre  o
procedimento de medição. O início do procedimento de medição consiste na medição dos
serviços em projeto, etapa realizada no escritório, a fim de que o fiscal tenha uma melhor
apropriação  dos  serviços  contratados,  tornando  a  verificação  dos  serviços  executados,
realizada no canteiro de obras, mais eficiente.

A etapa de medição dos serviços contratados em projeto é fundamental para que se tenha a
compreensão das quantidades  parciais dos serviços  executados,  uma vez  que na planilha
orçamentária os itens são quantificados em seu todo, e as medições são realizadas com os
serviços executados parcialmente.

- Quanto à instância revisora de planilhas de medição (controle detectivo), informo que
acredito  ser  essa  uma boa  prática,  que  reduziria  a  chance  de  equívocos  operacionais,
conforme citado acima. Todavia, frente ao número de demandas existentes nessa Secretaria
e  a  quantidade  de  servidores  lotados  não  há  como  estabelecer  essa  nova  rotina  sem
repercutir  no  andamento  das  atividades,  incluindo  a  própria  fiscalização  das  obras  e
serviços.

Ademais,  a  elaboração  de  planilhas  de  medições  é  atividade  rotineira  nessa  Secretaria,
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realizada por várias Seções, tanto da COPEX quanto da COMIP. Dessa forma, acredito que
o recomendado seria a adoção da prática de revisão de todas as planilhas de medição dessa
SEMPRO, e não apenas da Seção de Fiscalização de Obras e Serviços da COPEX.

Assim,  me permito  sugerir,  a  criação de uma Seção para  a  realização  dessa  atividade,
similarmente ao que aconteceu com a criação da Seção de Apoio à Fiscalização, vinculada
à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria de Administração, que exerce excelente e
fundamental  apoio  à  fiscalização  de  todas  as  obras  e  serviços  dessa  Secretaria  com  a
conferência dos documentos relacionados ao cumprimento da legislação trabalhista (GFIP,
SEFIP, etc.).    Essa seção revisora das planilhas de medição, a exemplo da seção de apoio à
fiscalização, não precisaria, necessariamente, ser vinculada diretamente a essa Secretaria de
Manutenção e Projetos.”(grifo nosso)

Conclusão da Equipe de Auditoria

Inicialmente,  entende-se  oportuno  ressaltar  que  ao  longo  dos  trabalhos  de
auditoria realizados em obras anteriores desse Tribunal, a exemplo da construção dos Foros
Trabalhistas de Pelotas (Concorrência nº 002/09-3), Palmeira das Missões (Concorrência nº
003/09-3), e do Prédio Anexo Administrativo do TRT – 4ª Região (Concorrências nº 002/07-3
e  nº  006/09-3),  essa  Secretaria  de  Controle  Interno  acompanhou  a  implementação  da
padronização e automatização das planilhas de medição elaboradas pela Sempro, as quais
denotam a preocupação da unidade com o fortalecimento de seus sistemas de controle interno
administrativo.

As inconsistências evidenciadas nesse trabalho nas planilhas correspondentes
às terceira e quarta medições,  embora tenham sido corrigidas, evidenciam que existe uma
oportunidade de melhoria no procedimento adotado, a partir da implantação de uma instância
revisora  desse  documento.  Destaca-se  que,  conforme  boas  práticas  de  governança
administrativa (a exemplo do modelo gerencial COSO II), as atividades identificadas como
críticas  nos  processos  de  trabalho  devem  ser  submetidas  à  revisão  de  um  terceiro  não
envolvido diretamente na sua execução. 

Assim,  entende  essa  Secretaria  de  Controle  Interno  que  cabe  proposta  de
encaminhamento a fim de que à Administração avalie a oportunidade e conveniência de se
criar uma instância revisora dos boletins de medição elaborados pela área técnica.

Proposta de Encaminhamento

R1. SUGERE-SE que seja avaliada por este Tribunal a oportunidade e conveniência de se
implantar  uma  instância  revisora  das  planilhas  de  medição  elaboradas  pela  Secretaria  de
Manutenção e Projetos (Sempro),  controle tipicamente detectivo,  tendo em vista  que esse
documento serve de base para a liquidação e pagamento da despesa. 

 3.2 Irregularidades relacionadas à segurança patrimonial

a) Inexistência de tapumes ao longo do perímetro total do terreno

Situação encontrada
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O edital referente à Concorrência nº 007/13-3 estabelece exigências acerca do
canteiro da obra e de seu fechamento com tapumes, determinando que todo o perímetro seja
permanentemente  isolado  dos  terrenos  vizinhos,  de  forma  a  evitar  o  acesso  de  pessoas
estranhas ao local, bem como prevenir acidentes e/ou danos a pessoas ou à obra.

[EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 007/13-3]

[ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS] 

3.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO

3.2.14 Deverão ser executados tapumes ao redor de todo o canteiro de obras, isolando-o dos
terrenos vizinhos  .  

[…]

3.2.16  Os tapumes serão executados de acordo com as normas apropriadas, respeitando a
ocupação máxima de passeio regulamentada pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Serão
mantidos em perfeito estado ate a conclusão da obra, 

3.2.17  Os tapumes deverão permitir  o acesso à obra,  além de isolar área necessária  ao
escritório,  sanitários,  almoxarifado,  recebimento  e  estocagem  de  materiais  a  serem
empregados na obra, portanto deverão ser previstos dois acessos ao interior do canteiro, um
para pessoal e outro exclusivo para fornecedores (materiais e veículos de carga).

[…]

27 VERIFICAÇÃO FINAL 2

[...]

25.3.3.4  O canteiro de obras deverá ser mantido permanentemente isolado e devidamente
sinalizado,  a fim de evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar
acidentes e/ou danos a pessoas ou à obra.” (grifo nosso)

Acerca  desse  tema,  destaca-se  que  a  Norma  Regulamentadora  nº  18  do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ratifica a obrigatoriedade do isolamento total da
obra e especifica que o tapume deverá ser fixado de forma resistente e ter altura mínima de
2,20m (dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno.

[CONTRATO TRT Nº 102/2013]

“CLÁUSULA NONA. Serão obrigações da CONTRATADA:

[...] 

XI  –  observar  rigorosamente  a  Norma  Regulamentadora  nº  18  –  Condições  e  Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, do Ministério do Trabalho e Emprego;”
(grifo nosso)

[Norma Regulamentadora nº 18 do MTE]

“18.30 TAPUMES E GALERIAS

18.30.1  É obrigatória  a  colocação  de  tapumes  ou  barreiras  sempre  que  se  executarem
atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos
serviços.

18.30.2 Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima
de 2,20m (dois metros   e vinte centímetros)   em relação ao nível do terreno.” (grifo nosso)
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Salienta-se, ainda, que o Código de obras do município de Uruguaiana (Lei nº
1.993/1988) prevê a obrigatoriedade de proteção da obra com tapumes e estabelece requisitos
a serem observados.

[LEI Nº 1.993/1988 – CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA]

“CONDIÇÕES RELATIVAS AOS LOGRADOUROS

Art. 47 -  Toda e qualquer edificação a ser construída ou demolida será obrigatoriamente
protegida por tapumes que    garantam a segurança dos transeuntes e dos prédios vizinhos .

Art. 48 - Os tapumes deverão ter altura mínima de 2 (dois) metros,  ocupar no máximo 2/3
(dois  terços)  do  passeio  público,  e  mantendo  livre,  no  mínimo,  1  (um)  metro  do
mesmo.”(grifo nosso)

Nessa auditoria, por ocasião da inspeção física de campo, observou-se que não
foram executados tapumes ao longo de todo o perímetro do terreno. A Figura 1 apresenta uma
foto do canteiro da obra da Justiça Trabalhista de Uruguaiana na qual é possível visualizar a
distribuição dos tapumes utilizados para isolamento do terreno.

Figura 1: Vista superior do canteiro da obra da Justiça Trabalhista de Uruguaiana, com destaque para
utilização dos tapumes no perímetro ao longo do terreno 

Conforme demonstrado nessa figura, não foram colocados tapumes na divisa
do terreno com o prédio da Justiça Estadual, onde já existe um muro de concreto, e no acesso
aos imóveis  existentes  no  lote  lindeiro,  os  quais  estão  sendo utilizados  como banheiro e
vestiário para uso dos operários da obra, bem como local para depósito de materiais. Existe,
ainda, uma área na divisa com a casa do lindeiro na qual o tapume foi executado com altura
reduzida  (inferior  a  dois  metros).  De  acordo  com  o  informado  pela  empresa  contratada
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durante a visita à obra, os tapumes foram construídos com altura reduzida para não prejudicar
a circulação de ar do morador da casa localizada no terreno lindeiro.

Critério de auditoria

� Edital Concorrência nº 007/13-3 (Anexo I – itens 3.2.14, 3.2.16, 3.2.17 e 25.3.3.4)

� Contrato TRT nº 102/2013 (cláusula nona, inciso XI)

� Norma  Regulamentadora  nº  18  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (item
18.30.1 e 18.30.2)

� Lei nº 1.993/1988: Código de obras do município de Uruguaiana (arts. 47 e 48)

Evidências

� Relatório da Visita à obra do Foro Trabalhista de Uruguaiana (Anexo I)

� Levantamento Fotográfico (Anexo II): Fotos 27, 28 e 29 e Figura 1

� Entrevista (Questão 4.1.8)

Causas

� Utilização  dos  imóveis  localizados  no  terreno  lindeiro  como parte  das  instalações
provisórias da obra (depósito de materiais, banheiro e vestiário de uso dos operários), o que
impede que tapumes sejam colocados na área que dá acesso a esses imóveis.

Riscos e efeitos

� Possível acesso de pessoas estranhas ao canteiro de obras, o que pode comprometer a
segurança da obra e do patrimônio público. O comprometimento da segurança foi corroborado
pelo furto dos dois chuveiros instalados no banheiro dos operários da obra, conforme relato do
representante da empresa contratada durante inspeção física realizada no canteiro de obras.

Manifestação do Auditado

Conforme apresentado no Anexo V desse Relatório, o auditado apresentou a
seguinte manifestação acerca desse item:

“É  entendimento  da  fiscalização  e  da  gestão  do  contrato  em  tela,  que  toda  a  obra  se
encontra isolada.

Conforme descrito  no relatório  de auditoria  (“...  observou-se  a  existência  de tapumes em
praticamente todo o perímetro da obra, à exceção da divisa com o prédio do Foro da Justiça
Comum,  onde  já  existe  um  muro,  e  do  acesso  do  canteiro  até  a  área  alugada  do  lote
lindeiro.”), existe dois pontos em discussão: a divisa com o Foro da Justiça Comum, e a área
ocupada/alugada do lote lindeiro.

Quanto à divisa do terreno com a Justiça Comum, entende-se que não há necessidade de
colocação  de  tapume,  vez  que  já  existe  um muro,  construído pela  Justiça  Comum.  Um
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tapume ali  colocado ficaria “colado” ao muro existente,  não garantindo segurança extra,
além da que já é garantida pelo muro existente.

Quanto à área alugada/ocupada do lote lindeiro, esclarece-se, inicialmente, que a empresa
contratada acordou com o ocupante de referido imóvel a locação/ocupação parcial da área
para alocação das instalações provisórias da obra. Dessa forma, se parte do imóvel lindeiro
está  fazendo parte  das  instalações  provisórias,  por óbvio,  está  fazendo parte,  até  a obra
terminar,  da área da obra. Não há,  dessa forma, como construir tapume dividindo-a do
restante da área da obra.  Os tapumes e cercas devem estar no perímetro das instalações
provisórias e não dentro delas. Dessa forma, entende-se que a cerca existente nos fundos do
terreno lindeiro garante o isolamento da obra com os terrenos vizinhos, evitando o acesso de
pessoas estranhas.

Ainda, esclareço que, quanto às instalações de água e esgoto dos sanitários dos funcionários
da  empresa  contratada,  parece  poder  ter  ocorrido  mal  entendimento  durante  a  visita.  A
empresa  contratada  ocupou  parte  do  imóvel  lindeiro  para  finalidade  de  alocação  das
instalações provisórias de água e esgoto, executando-as, e não somente aproveitando-as do
prédio existente.

Por  fim,  salienta-se  que  o  furto  dos  chuveiros,  informado  no  relatório  de  auditoria  e
vinculado a uma possível falta de segurança da obra, pode não possuir a relação direta
indicada;  vez  que,  na  grande  maioria  das  obras,  inclusive  nas  já  fiscalizadas  por  esse
Tribunal,  vários  furtos  ocorridos  dentro  do  canteiros  são  realizados  pelos  próprios
funcionários que trabalham nas obras, e não por pessoas estranhas.”(grifo nosso)

Conclusão da Equipe de Auditoria

O auditado,  ao  manifestar-se  acerca  do  Relatório  Preliminar  de  Auditoria,
informou  que  é  do  entendimento  da  fiscalização  e  da  gestão  do  contrato  que  a  obra  se
encontra  isolada dos terrenos vizinhos por  muro  de  concreto,  tapumes e cercas,  os  quais
cumprem o papel de evitar o acesso de pessoas estranhas ao canteiro de obras. Esclareceu,
ainda, que parte do imóvel lindeiro está fazendo parte das instalações provisórias da obra e
que,  portanto,  entende  que  a  cerca  existente  aos  fundos  do  terreno  lindeiro  garante  o
isolamento da obra.

Assim, após análise da manifestação do auditado, essa Secretaria de Controle
Interno  se  abstém  de  fazer  proposta  de  encaminhamento  quanto  a  essa  deficiência  e
monitorará,  em  auditorias  futuras,  o  cumprimento  da  NR-18  e  do  Código  de  Obras  do
município onde está sendo executada a obra,  com vistas a verificar se o canteiro de obras
encontra-se isolado e garante  a segurança da obra e do patrimônio público.

b) Falhas na uniformização e identificação dos funcionários

Situação encontrada

O Contrato TRT nº 102/2013 estabelece como obrigação da empresa contratada
que  os  trabalhadores  envolvidos  na  prestação  do  serviço  utilizem  uniforme  e  crachá  de
identificação durante  todo o período em que permanecerem no local da obra. 
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[CONTRATO TRT Nº 102/2013]

“CLÁUSULA NONA. Serão obrigações da CONTRATADA:

[...] 

VII -  fornecer e exigir  que os trabalhadores envolvidos na prestação do serviço utilizem
equipamento individual de segurança e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), de acordo
com previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e nos demais
dispositivos  de  segurança,  bem  como,  uniforme  (jaleco)  e  crachá  de  identificação  (da
empresa), durante todo o tempo de permanência no local da obra;” (grifo nosso)

Por ocasião da visita ao canteiro de obras, a equipe de auditoria verificou que
os trabalhadores não estavam utilizando jalecos e não possuíam crachá de identificação da
empresa  contratada.  De  acordo  com o  informado  pelo  representante  da  empresa  Engaste
Projetos, Construções e Incorporações Ltda., a parte superior do uniforme dos trabalhadores
(jalecos) encontravam-se na sede da empresa. 

Critério de auditoria

� Contrato TRT nº 102/2013 (cláusula nona, inciso VII)

Evidências

� Relatório da Visita à obra do Foro Trabalhista de Uruguaiana (Anexo I)

� Levantamento Fotográfico (Anexo II): Fotos 23 e 24 

� Entrevista (Questão 4.1.2)

Causas

� Ausência  ou  insuficiência  de  controle  acerca  do  cumprimento  das  obrigações
contratuais da empresa contratada.

Riscos e efeitos

� Falhas na identificação dos trabalhadores envolvidos na prestação do serviço, o que
possibilita o acesso e circulação de pessoas estranhas no canteiro de obras, comprometendo a
segurança da obra e do patrimônio público.

� Dificuldades no controle dos funcionários da empresa contratada e identificação de
possíveis terceirizados, trabalhadores avulsos ou não regularizados.

Manifestação do Auditado

Acerca desse achado, o auditado apresentou a seguinte manifestação (Anexo V
desse Relatório):

“Inicialmente, informo que o uniforme padrão fornecido pela empresa a seus funcionários
consistia em calça e camiseta, a qual ficava coberta por agasalhos particulares em dias de
frio. Dessa forma, após a auditoria realizada, foi encaminhada pela fiscalização mensagem
específica à empresa solicitando o fornecimento de um jaleco para cada funcionário como
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parte do uniforme. A empresa se comprometeu em fornecer os jalecos até o dia 25/08/2014.

Quanto  ao  fornecimento  dos  crachás,  a  empresa  argumentou  que  o  uso  de  crachás
pendurados  no  pescoço  pode  apresentar  risco  de  acidente  de  trabalho.  Dessa  forma,  a
fiscalização determinou que à empresa a escolha de outro modelo e a implementação de seu
uso a partir da data referida para entrega dos jalecos.

Assim,  faço  algumas  considerações  sobre  a  causa  apontada  para  a  falha  encontrada
“ausência ou insuficiência de controle acerca do cumprimento das obrigações contratuais da
empresa contratada”.

Afirmo que os fiscais da obra controlam uma série  de obrigações contratuais da empresa
contratada, não somente de ordem administrativa, como a identificação do pessoal,  como
também  obrigações  de  ordem  técnica,  específicas  da  engenharia  e  arquitetura,  além  de
obrigações de ordem jurídica.

Como dito no início, a fiscalização entendeu que os funcionários estariam uniformizados
uma  vez  que  vestiam  calças  e  camisetas  da  empresa.  E,  quanto  ao  uso  de  crachá  a
fiscalização  entendeu  plausível  a  justificativa  da  empresa.  Todavia,  está  cobrando  a
adequada identificação dos funcionários.

Dessa  forma,  não  existe  evidência  para  apontar  uma  possível  AUSÊNCIA,  por  parte  da
fiscalização,  de  controle  acerca  do  cumprimento  das  obrigações  contratuais  da  empresa
contratada, como causa para o achado encontrado.

Todavia, concordo que para um controle mais detalhado de todas as obrigações contratuais,
seria necessária a instituição de uma comissão de fiscalização, composta por fiscais técnicos
(engenheiros civis,  engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos e arquitetos), lotados
nessa  SEMPRO,  aliados  a  fiscais  administrativos  (contadores,  bacharéis  em  direito),
lotados em outras unidades administrativas deste Tribunal.” (grifo nosso)

Conclusão da Equipe de Auditoria

Acerca do uso de uniforme por parte dos trabalhadores alocados na prestação
do  serviço,  o  auditado  informou  que  foi  solicitado  à  empresa  contratada  que  a  mesma
fornecesse jaleco para cada funcionário, o qual seria providenciado até 25/08/14.

Quanto ao uso de crachá de identificação da empresa, a fiscalização informou
que a empresa contratada argumentou que o uso de crachá pendurado ao pescoço poderia
apresentar risco de acidente. Complementou, acrescentando que foi solicitado à empresa a
escolha de outro modelo e a implementação de seu uso a partir da data referida para entrega
dos jalecos.

Dessa forma, tendo em vista que o gestor apresentou providência para sanar a
deficiência constatada, essa Secretaria de Controle Interno se abstém de efetuar recomendação
quanto a esse item e monitorará, em auditorias futuras, a eficácia dos controles adotados pela
unidade auditada.   

Por fim, essa equipe de auditoria entende oportuno ressaltar que a exigência de
uso de crachá de identificação (da empresa) e uniforme (jaleco) pelos trabalhadores, além de
constituírem obrigação contratual expressa na Cláusula Nona do Contrato TRT nº 102/2013,
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constaram, também, do Projeto Básico elaborado pela própria Secretaria de Manutenção e
Projetos, conforme fl. 2486 do PA 9465-80.

c) Placas da obra não contemplam todas as informações exigidas no contrato

Situação encontrada

O edital da Concorrência nº 007/13-3 prevê que a empresa contratada deverá
providenciar placas para identificação do contratante (TRT) e da contratada, bem como define
as informações mínimas que devem constar em cada uma dessas placas.

[ANEXO I DO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 007/13-3]

“3.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO

3.2.19 A Contratada providenciará o fornecimento e a instalação de 02 placas de obra, uma
para identificação do Contratante (TRT) e de seus Responsáveis Técnicos, nunca menores do
que qualquer outra placa,  outra para identificação da Contratada (e de seus Responsáveis
Técnicos), com 2,0 m de largura por 1,5 m de altura, fixadas em local de fácil visualização na
entrada do canteiro de obras da  edificação (vide art. 16 da Lei no 5.194/66).

3.2.20 A placa do TRT deverá ser confeccionada de acordo com modelo a ser fornecido pela
Fiscalização, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) Identificação do Contratante, com a posição do Brasão da República;

b) Identificação da Fiscalização do TRT, com o respectivo registro nos Conselho Regional
de  Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

c) Nome do autor do Projeto Arquitetônico, acompanhado do seu registro no CAU;

d) Identificação do objeto da contratação;

e) Endereço, telefone e endereço de correio eletrônico da Fiscalização do TRT.

3.2.21  A placa  da  Contratada deverá  ser  confeccionada  de  acordo  com  seus  padrões,
contendo, no  mínimo, as seguintes informações:

a) Identificação da Contratada, com logotipo da empresa em tamanho igual ou inferior ao
Brasão da República;

b) Nome do (s) autor (es) do (s) projeto(s),  acompanhados do seu registro no CREA ou
CAU,  para  Projetos  Complementares  e  responsáveis  técnicos  pela  execução  da  obra,
acompanhados dos seus registros no CREA ou CAU;

c) Título profissional, com número da carteira profissional e região do registro;

d) Endereço, telefone e endereço de correio eletrônico da Contratada.” (grifo nosso)

No  mesmo  sentido,  a  Lei  nº  5.194/1966  estabelece  a  obrigatoriedade  de
colocação  de  placas  visíveis  e  legíveis  ao  público,  contendo  os  nomes  dos  responsáveis
técnicos pela execução dos trabalhos.

“Art. 16. Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é
obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público,  contendo o
nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim
como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos” (grifo nosso)

Nessa auditoria, conforme levantamento fotográfico apresentado no Anexo II
desse relatório,  verificou-se a existência de placas do contratante e da empresa contratada
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fixadas em local visível, porém observou-se ausência de algumas informações exigidas no
contrato, conforme descrito a seguir.

(i) Placa com informações do Contratante (TRT – 4ª Região): não continha identificação
da fiscalização do TRT – 4ª Região, com o respectivo registro nos Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

(ii) Placa com informações da Contratada (Engaste Projetos, Construções e Incorporações
Ltda.): não apresentava endereço, telefone e correio eletrônico da empresa contratada.

Critério de auditoria

� Edital da Concorrência nº 007/13-3 (Anexo I – itens 3.2.19, 3.2.20 e 3.2.21)

� Lei nº 5.194/1966 (art. 16)

Evidências

� Levantamento Fotográfico (Anexo II): Foto 2

� Entrevista (Questões 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5)

Causas

� Ausência  ou  insuficiência  de  controle  acerca  do  cumprimento  das  obrigações
contratuais da empresa contratada.

Riscos e efeitos

� Prejuízo da transparência e do controle social acerca das informações dos contratos
firmados pela Administração Pública. 

Manifestação do Auditado

Conforme apresentado no Anexo V desse Relatório, o auditado apresentou a
seguinte manifestação acerca desse item:

“Foi  solicitado à  empresa contratada  a  colocação,  na  placa,  das  informações  faltantes:
CREA e CAU dos fiscais da obra; e endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa
contratada.

Quanto à causa apontada pra o achado “ausência ou insuficiência de controle  acerca do
cumprimento das obrigações contratuais da empresa contratada”, novamente, afirmo que a
fiscalização da obra controla uma série de obrigações contratuais da empresa contratada, não
somente de ordem administrativa, como também de ordem técnica, além de obrigações de
ordem jurídica.

O fato de existir a placa no canteiro de obras, além de uma série de exigências contratuais,
como itens de segurança do trabalho, conforme verificado pela própria auditoria, já afasta a
hipótese de AUSÊNCIA de controle acerca do cumprimento das obrigações contratuais da
empresa contratada.
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O que pode haver é uma deficiência  gerada pela quantidade de obras e  serviços a serem
fiscalizados e o número de fiscais lotados, que pode fazer com que itens considerados menos
relevantes,  como  dizeres  específicos  da  placa  de  obra,  sejam  preteridos  a  itens  mais
importantes, como: técnica de engenharia e arquitetura empregada na obra, qualidade dos
materiais empregados na obra, fidedignidade ao projeto, segurança do trabalho, obrigações
trabalhistas, etc.” (grifo nosso)

Conclusão da Equipe de Auditoria

Conforme informado pela área auditada em resposta ao Relatório Preliminar
de Auditoria, foi solicitado à empresa contratada que providenciasse a complementação das
informações faltantes nas placas da obra, de forma a atender as exigências contantes do edital
referente à Concorrência nº 007/13-3 e da Lei nº 5.194/1966.

Assim, levando-se em consideração que o gestor apresentou providência para
sanar  a  deficiência  constatada,  essa  Secretaria  de  Controle  Interno  se  abstém de  efetuar
recomendação quanto a esse item e monitorará, em auditorias futuras, a eficácia dos controles
adotados pela unidade auditada.

 3.3 Irregularidades relacionadas à segurança dos trabalhadores 

a) Falhas na comprovação da realização de cursos de capacitação em saúde e segurança
do trabalho dos funcionários alocados na execução da obra de Uruguaiana

Situação encontrada

Nos termos do disposto no Contrato TRT nº 102/2013 constitui obrigação da
empresa contratada a comprovação de que foram ministrados cursos de capacitação em saúde
e segurança no trabalho para todos os trabalhadores alocados na execução dos serviços. Esses
cursos devem ser mensais, possuir carga horária mínima de 2 (duas) horas e serem realizados
dentro da jornada de trabalho. Essa exigência contratual visa atender ao disposto no art. 1º da
Resolução CSJT nº 98/2012.

[CONTRATO TRT Nº 102/2013]

“DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA NONA. Serão obrigações da CONTRATADA:

[...]

Parágrafo  Décimo  Primeiro.  A CONTRATADA deverá  comprovar,  quanto  a  todos  os
trabalhadores alocados na execução dos serviços, a capacitação em saúde e segurança no
trabalho, com ênfase na prevenção de acidentes,  com carga horária mínima de 2 (duas)
horas mensais, a ser realizada dentro da jornada de trabalho, nos termos da Resolução nº
98/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Parágrafo  Décimo  Segundo.  A  fiscalização  do  CONTRATANTE  poderá  solicitar  a
documentação  comprobatória  da  capacitação  a  qualquer  momento,  caso  em  que  a
CONTRATADA deverá apresentá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação,
sob  pena  de  aplicação  da  penalidade  de  advertência,  prevista  no  parágrafo  único  da
cláusula.” (grifo nosso)
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“Art. 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão inserir nos editais de licitação cujo
objeto seja a contratação de obras ou serviços que envolvam o  fornecimento de mão de obra,
bem  como  nos  correspondentes  contratos  administrativos,  cláusula  com  exigência  de
capacitação de todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada
de trabalho,  observada a  carga horária mínima de duas horas mensais,  com ênfase na
prevenção de acidentes. 

Parágrafo  único  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  adotarão  medidas  para  o  efetivo
controle do cumprimento da exigência de capacitação de que trata este artigo.” (grifo nosso) 

Nesse trabalho, consoante entrevista realizada e após análise da documentação
encaminhada  pela  empresa  contratada,  foram  verificadas  algumas  inconsistências
relacionadas à capacitação em saúde e segurança no trabalho dos trabalhadores da obra do
Foro Trabalhista de Uruguaiana, conforme exposto a seguir:

(i) Ausência  de  comprovação  da  realização  de  atividades  de  capacitação  em saúde e
segurança  do  trabalho  nos  meses  de  fevereiro  e  março  de  2014: Destaca-se  que  a
documentação  encaminhada pela  empresa  contratada,  conforme apresentado no Anexo IV
desse relatório,  refere-se aos  treinamentos  realizados nos meses de abril  (17/04/14),  maio
(14/05/14), junho (11/06/14) e julho (16/07/14). Dessa forma, tendo em vista que os cursos
devem ser mensais, verifica-se que não houve comprovação da realização desses eventos nos
meses de fevereiro e março do corrente exercício.

(ii) Inconsistência  no  treinamento  relativo  ao  mês  abril  (17/04/14):  Após  análise  da
relação  dos  trabalhadores  que  receberam  treinamento  em  abril  e  aqueles  constantes  na
GFIP/SEFIP3 de mesma competência, observou-se que não houve comprovação da realização
de atividades  de capacitação em saúde e segurança do trabalho dos funcionários  Antônio
Carneiro da Silva (carpinteiro), Dilmar Hack (pedreiro), Leandro Bastos Backes (servente) e
Pedro Nilson Fagundes Dias  (carpinteiro).  Adicionalmente,  verificou-se que o funcionário
Fabrício  Aquino Pinheiro consta  como participante do treinamento ocorrido em 17/04/14,
entretanto, a data da admissão desse trabalhador foi 02/05/14.

(iii)  Inconsistência  no  treinamento  relativo  ao  mês  maio  (14/05/14):  Após  análise  da
relação  dos  trabalhadores  que  receberam  treinamento  em  maio  e  aqueles  constantes  na
GFIP/SEFIP de mesma competência, observou-se que não houve comprovação da realização
de atividades  de capacitação em saúde e segurança do trabalho dos funcionários  Antônio
Carneiro da Silva (carpinteiro), Dilmar Hack (pedreiro), Leandro Bastos Backes (servente) e
Luciano Ferreira Backes (servente). 

Critério de auditoria

� Contrato TRT nº 102/2013 (Cláusula nona, parágrafo décimo primeiro)

� Resolução CSJT nº 98/2012 (art. 1º)

3 GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; SEFIP -  Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social 
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Evidências

� Entrevista (Questão 4.2.3)

� Documentação  referente  às  atividades  de  capacitação  em  saúde  e  segurança  do
trabalho enviada pela empresa contratada (Anexo IV)

� Relação  de  trabalhadores  constantes  na  GFIP/SEFIP  Competência  04/2014  (fls.
160/162 do PA 0108-08)

� Relação  de  trabalhadores  constantes  na  GFIP/SEFIP  Competência  05/2014  (fls.
230/232 do PA 0108-08)  

Causas

� Ausência  ou  insuficiência  de  controle  acerca  do  cumprimento  das  obrigações
contratuais da empresa contratada.

Riscos e efeitos

� Descumprimento do disposto na Resolução CSJT nº 98/2012,  a  qual  incumbe aos
Tribunais  Regionais  do  Trabalho  a  adoção  de  medidas  para  o  efetivo  cumprimento  da
exigência de capacitação previstas na referida resolução.

� Possibilidade  de  responsabilização  da  Administração  Pública  pelos  acidentes  de
trabalho que venham a ocorrer com os trabalhadores da empresa contratada.

Manifestação do Auditado

Conforme apresentado no Anexo V desse Relatório, o auditado apresentou a
seguinte manifestação acerca desse item:

“Quanto a não comprovação da realização de cursos nos meses de fevereiro e março, e às
inconsistências  encontradas  nos  meses  de  abril  e  maio,  onde  alguns  funcionários  que
constam  da  folha  de  pagamento  da  empresa  não  constam  como  participantes  dos
treinamentos  ocorridos  nos  referidos  meses, informo  que  a  fiscalização  encaminhou
notificação para manifestação da empresa. Após a manifestação da empresa serão dados os
encaminhamentos cabíveis.

Novamente,  reforço o dito  acima quanto à causa apontada:  “ausência  ou insuficiência  de
controle acerca do cumprimento das obrigações contratuais da empresa contratada”. O fato
dos funcionários estarem equipados com EPIs (equipamentos de proteção individual), de estar
contratado,  estar  presente  e  ser  atuante  um técnico  de  segurança  do  trabalho,  além  dos
próprios cursos realizados, mesmo que com alguma inconsistência, já constituem fatos que
afastam a hipótese de AUSÊNCIA de controle da fiscalização acerca do cumprimento das
obrigações contratuais da empresa.

Novamente digo, o que pode haver é  uma deficiência  gerada pela  quantidade de obras  e
serviços a serem fiscalizados e o número de fiscais lotados, que pode fazer com que itens
considerados menos relevantes,  como a confrontação dos participantes dos cursos com os
empregados constantes na folha de pagamento, seja preterido em relação a itens considerados
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mais relevantes, como: o próprio uso de EPIs, a presença do técnico de segurança, elementos
constantes em obra.

Todavia,  os  fiscais  incorporarão  como  rotina  de  fiscalização  a  confrontação  dos
participantes dos cursos com a lista de empregados da empresa.” (grifo nosso)

Conclusão da Equipe de Auditoria

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria,  o gestor informou que a
fiscalização encaminhou notificação para que a empresa contratada apresentasse manifestação
acerca  da deficiência  constatada.  Destacou,  ainda,  que,  após  pronunciamento  da empresa,
serão dados os encaminhamentos necessários. 

Adicionalmente,  salientou  que  será  incorporada  a  rotina  de  fiscalização  a
confrontação dos participantes dos cursos de capacitação em saúde e segurança do trabalho
com a lista de empregados da empresa.

Dessa forma, tendo em vista que o gestor apresentou providência para sanar a
deficiência constatada, essa Secretaria de Controle Interno se abstém de efetuar recomendação
quanto a esse item e monitorará, em auditorias futuras, a eficácia dos controles adotados pela
unidade auditada.   

 4 ACHADOS  NÃO  DECORRENTES  DA INVESTIGAÇÃO  DE  QUESTÕES  DE
AUDITORIA

Essa auditoria foi realizada com o intuito de avaliar em campo o andamento da
obra de construção do Foro Trabalhista de Uruguaiana (Concorrência nº 007/13-3), no tocante
à execução físico-financeira, documentos depositados no canteiro, condições de trabalho dos
funcionários, e segurança patrimonial e dos trabalhadores, conforme questões apresentadas no
item 2.4 desse relatório. 

Entretanto, a partir das análises efetuadas nos processos relacionados ao objeto
auditado, essa equipe de auditoria verificou um novo achado, descrito a seguir.

 4.1 Inconsistências no Cronograma Físico-Financeiro Contratual

Situação encontrada

Nos termos do disposto no edital  e no contrato referente à Concorrência nº
007/13-3,  o  cronograma físico-financeiro4 da obra deverá constar  da proposta da empresa
participante  da  licitação e constitui  documento  que servirá  de base  para  o  pagamento  da
despesa. 

[EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 007/13-3]

4 Cronograma Físico-Financeiro: “É a distribuição da execução dos serviços no período de duração do empreendimento.
Pode ser físico,relativo às quantidades de serviços executadas no tempo, ou financeiro, referente aos valores monetários
correspondentes às quantidades desses serviços executados”. ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras Públicas: licitação,
contratação, fiscalização e utilização. 4. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014.
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“DA PROPOSTA

13.  A PROPOSTA DE PREÇOS deverá  conter,  obrigatoriamente,  os  requisitos  descritos
neste item, sob pena de desclassificação:

[...]

13.5.  Cronograma  físico-financeiro  da  obra,  em  períodos  mensais,  apresentando  a
distribuição  das  etapas  ao  longo  do  tempo,  em  valores  monetários  e  seus  respectivos
percentuais, somando-se os valores das etapas em cada período, acumulando-se os valores
monetários dos vários períodos junto  ao seu percentual  correspondente,  com assinatura e
identificação do profissional responsável por sua elaboração (nome, título e nº de registro no
CREA ou CAU).

[...]

DO PAGAMENTO

27. O pagamento será realizado mediante crédito em conta corrente bancária até o décimo
dia  útil  a  contar  da  data  da  entrega  do  documento  fiscal  correspondente  à  parcela
executada, de acordo com o cronograma físico-financeiro, sendo efetuada a retenção na
fonte  dos  tributos  e  contribuições  elencados  na legislação  em vigor,  tais  como IR,  CSLL,
COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso, ISSQN.

[…]

27.5.  Em  cada  fatura  deverão  ser  discriminados  os  serviços  executados,  conforme  o
cronograma  físico-financeiro  apresentado,  e  os  respectivos  valores,  devendo  ser
especificadas as parcelas relativas a mão de obra e material.”

[CONTRATO TRT Nº 102/2013]

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto do presente instrumento é a construção do prédio do Foro
do Trabalho de Uruguaiana/RS,  com área total  de 2.230,30m² (dois  mil  duzentos  e  trinta
metros quadrados e trinta décimos). [...]

[…]

Parágrafo  Segundo. Constituem  anexos  deste  contrato  os  seguintes  documentos
apresentados pela CONTRATADA na Concorrência nº. 01/13:

I - o orçamento detalhado (planilha) da obra; e 

II - o cronograma físico-financeiro.”(grifo nosso)

No mesmo sentido, destaca-se que o Decreto nº 7.983/2013 estabelece que a
minuta  do  contrato  deverá  conter  o  cronograma  físico-financeiro  da  obra  para  fins  de
medição, monitoramento e controle das obras.

“Art.  12.  A  minuta  de  contrato  deverá  conter  cronograma  físico-financeiro  com  a
especificação  física  completa  das  etapas  necessárias  à  medição,  ao  monitoramento  e  ao
controle das obras  .  ” (grifo nosso)

Nesta  auditoria,  após  análise  do  cronograma  físico-financeiro  constante  da
proposta da empresa contratada, verificou-se possíveis inconsistências, conforme descrito a
seguir. A Figura 2 reproduz parte do cronograma apresentado pela empresa, com destaque
para os meses em que as possíveis incoerências foram observadas.

(i) Previsão de pagamento da totalidade do item MOBILIZAÇÃO, o qual inclui equipe de
pessoal  (engenheiro, mestre de obras,  vigia e técnico de segurança) e consumo de água e
energia  elétrica,  no  primeiro  mês  da  obra.  Destaca-se  que,  de  acordo  com  a  planilha
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orçamentária, esses serviços foram contratados pelo período de 12 meses (prazo de execução
da obra). Assim, a previsão de pagamento das parcelas referentes a equipe de pessoal e ao
consumo de água e energia no cronograma físico-financeiro deveria ocorrer mensalmente,
uma vez que os serviços são prestados ao longo dos doze meses previstos para a obra, sob
pena de incorrer em antecipação de pagamento.

(ii) Previsão  de  pagamento  da  totalidade  do  item SERVIÇOS GERAIS,  o  qual  inclui
aluguel de andaime por sete meses e ensaios de resistência à compressão axial do concreto, no
segundo mês da obra. Acerca desses itens, destaca-se que a previsão de pagamento de locação
de andaime deveria ocorrer mensalmente ao longo dos sete meses nos quais esse equipamento
seria utilizado na obra. Da mesma forma, de acordo com o cronograma, todos os ensaios de
resistência  a  compressão  axial  do concreto  empregado na  infraestrutura  (fundações)  e  na
supraestrutura (vigas, lajes e pilares) seriam pagos no segundo mês da obra, antes do início da
supraestrutura, a qual está prevista para o terceiro mês. 

(iii) Previsão  de  pagamento  da  totalidade  do  item ALVENARIA,  PAINÉIS  E  GESSO
ACARTONADO  antes  do  início  da  supraestrutura.  Conforme  se  verifica  do  cronograma
físico-financeiro apresentado, o pagamento do item alvenaria, divisórias leves e paredes de
gesso  acartonado  está  programado  para  o  segundo  mês  da  obra.  Entretanto,  somente  no
terceiro  mês  seria  iniciada  a  supraestrutura  (vigas,  lajes  e  pilares).  Dessa  forma,  há  uma
possível inconsistência entre essas etapas do cronograma, pois para a execução da alvenaria e
das  paredes,  bem  como  colocação  de  divisórias,  é  necessário  que  esteja  concluída  a
supraestrutura sob as quais esses elementos serão apoiados.

Figura 2: Cronograma físico-financeiro contratual (Mês 01 ao Mês 03)

26

Previsão de pagamento da 
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Critérios de auditoria

� Edital da Concorrência nº 007/13-3 (itens 13.5, 27 e 27.5)

� Contrato TRT nº 102/2013 (Cláusula primeira, Cláusula Quinta, Cláusula sétima)

� Decreto nº 7.983/2013 (art. 12)

Evidências

� Cronograma Físico-Financeiro contratual (fls. 3030/3033 - PA 9465-80)

Causas

� Falha  ou  insuficiência  na  análise  do  cronograma  físico-financeiro  constante  da
proposta elaborada pela empresa contratada.

Riscos e efeitos

� Ausência  de  controle  acerca  do  andamento  do  empreendimento,  uma  vez  que  o
cronograma físico-financeiro auxilia o fiscal a visualizar cada etapa da obra, o período em que
deve ser executado e os possíveis pontos críticos que poderiam vir a comprometer o prazo de
execução.

� Falha na previsão da disponibilidade orçamentária para pagamento das despesas, pois
o cronograma físico-financeiro auxilia o gestor a planejar o dispêndio de recursos ao longo do
prazo de execução da obra. 

Manifestação do Auditado

Conforme apresentado no Anexo V desse Relatório, o auditado apresentou a
seguinte manifestação acerca desse item:

“Quanto  às  inconsistências  encontradas  no  cronograma  físico-financeiro  do  contrato,
informo que será solicitado à empresa contratada a elaboração de novo cronograma que
sane tais apontamentos. Tal cronograma será objeto de aditivo contratual.

Apenas saliento que, como o contrato em tela é por “preço unitário” e não “preço global”, as
medições  refletem  estritamente  os  serviços  executados.  Dessa  forma,  mesmo  que  esteja
previsto no cronograma físico-financeiro, por exemplo, o pagamento de alvenarias e painéis
de gesso acartonado antes da execução da supraestrutura, tais serviços não serão medidos até
estarem totalmente concluídos.” (grifo nosso)

Conclusão da Equipe de Auditoria

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o auditado informou que
será solicitado à empresa contratada a elaboração de novo cronograma físico-financeiro que
sane  as  inconsistências  verificadas.  Destacou  que  tal  cronograma  será  objeto  de  aditivo
contratual. 

Assim, levando-se em consideração que o gestor apresentou providência para
sanar  a  deficiência  constatada,  essa  Secretaria  de  Controle  Interno  se  abstém de  efetuar
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recomendação quanto a esse item e monitorará as providências adotadas pela área auditada.

 5 CONCLUSÕES

O presente trabalho referiu-se a realização de Auditoria Operacional na obra de
construção do Foro Trabalhista de Uruguaiana, com o intuito de avaliar o andamento desse
empreendimento e o cumprimento de especificações constantes no edital  e no contrato da
licitação referente à Concorrência nº 007/13-3.

A partir  das  análises  efetuadas  nessa  auditoria  foram  constatadas  algumas
deficiências, conforme descrito nos itens 3 e 4 desse relatório.

De acordo com o previsto no art. 37 da Resolução CNJ nº 171/13, o auditado
manifestou-se  sobre  o  Relatório  Preliminar  de  Auditoria  apresentando  esclarecimentos  e
propondo  ações  para  sanar  as  deficiências  observadas  nessa  auditoria.  Adicionalmente,  o
gestor apresentou sua consideração final acerca da auditoria realizada:

“Por  fim,  manifesto  meu  contentamento  com  o  resultado  da  auditoria  realizada,  que
encontrou,  ao  meu  ver,  um  pequeno  número  de  achados,  face  à  complexidade  que  é  a
fiscalização de uma obra.

A equipe técnica que compõe essa Secretaria tem envidado esforços constantes no sentido de
melhorar suas rotinas de trabalho e sua atuação, o que me parece ser corroborado com a
auditoria realizada.

E,  destaco  a  importância  da  realização  de  auditorias  como  essa,  pois  permitem  o
aprimoramento  de  nosso  trabalho,  com  o  apontamento  de  melhorias  que  podem  ser
incorporadas em nossas rotinas.”

Com base no exposto, após análises efetuadas e levando-se em consideração a
manifestação apresentada pelo gestor, foi mantida uma recomendação, a qual visa aperfeiçoar
o processo de trabalho e fortalecer os mecanismos de controles relacionados à atividade de
fiscalização do contrato.

 6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando  o  papel  do  controle  interno,  preconizado  no  art.  74  da
Constituição Federal,  e  com o intuito de auxiliar  a Administração deste TRT -  4ª  Região
acerca do controle,  eficiência e legalidade dos procedimentos,  levamos à consideração de
V.Exa.  o  resultado  dessa  auditoria,  SUGERINDO que  o  presente  expediente  seja
encaminhado à Diretoria-Geral para atendimento e providências, no que couber.

Em 17 de outubro de 2014.

Tânia Mara de Araújo Borges
Diretora da Secretaria de Controle Interno
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ANEXO I – RELATÓRIO DA VISITA À OBRA DO FORO TRABALHISTA DE
URUGUAIANA
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RELATÓRIO DA VISITA À OBRA DO FORO TRABALHISTA DE URUGUAIANA

Aos 27 dias do mês de junho de 2014, às 8h45min, os servidores desta Secretaria
de  Controle  Interno  (SECONTI),  Fábio  Pereira  Nogueira  e  Maria  Salete  Rambo Amaral,
responsáveis pela realização da auditoria in loco, compareceram à obra do Foro Trabalhista de
Uruguaiana, sito à Travessa Mario Braccini, nº 2.790, Centro, Uruguaiana/RS (Fotos 1 e 2).

Os  servidores  desta  SECONTI  foram  recepcionados  no local pelo  segurança
presente  na  obra,  Sr.  Rudinei,  empregado  terceirizado  da  empresa  TKS  Sistemas  de
Segurança. No interior da obra,  a visita foi  acompanhada pelos servidores deste Tribunal,
Renato Muller Ribeiro, responsável técnico pela fiscalização, e Marcos Aurélio da Rosa Silva,
titular da Coordenadoria de Projetos e Execução de Obras e Serviços – SEMPRO, bem como
pelos  representantes  da  empresa  Engaste  Projetos  e  Construções  Ltda,  Jonathan  Gustavo
Sehnem  –  Engenheiro  Civil,  Sérgio  V.  Saldanha  –  Engenheiro  residente  da  obra,  Lauri
Scherer  –  Mestre  de  Obras  e   Antonio  Marcos  O.  Duarte  –  Técnico  em  Segurança  do
Trabalho. 

O servidor da SEMPRO, Marcos Aurélio, explanou sobre a situação atual da obra,
que possui projeto para 4 pavimentos. Explicou que, na data da visita, quase a totalidade dos
contrapisos do 1º e do 2º pavimento estavam concluídos e que os pilares do 2º pavimento
estão em fase de finalização para receber as vigas da laje do 3º pavimento (Foto 3). Relatou,
ainda, que as únicas pendências referentes ao contrapiso do 1º e do 2º pavimento são as áreas
do mastro da bandeira e a escadaria de acesso ao prédio (Foto 4). Acrescentou, também, que
relativamente a infraestrutura ainda faltam as fundações dos muros, e destacou que parte dos
muros orçados pode deixar de ser executada, em virtude de já existir um muro na divisa com
o lote onde se encontra o prédio do Foro da Justiça Comum no município (Foto 5). Também
foi mostrado a equipe de auditoria a impermeabilização das vigas de fundação (Foto 6).   

O representante da empresa, Eng. Jonathan, relatou alguns problemas ocorridos ao
longo dos primeiros meses de obra,  tais como excesso de chuva, dificuldades oriundas de
deficiências na planilha de orçamento, as quais, de acordo com o engenheiro, mostravam-se
incompletas para alguns itens da obra,  impactando a execução, principalmente quanto aos
dutos de ventilação que foram instalados no subsolo para a saída de emergência. 

Questionado acerca do resultado dos ensaios de resistência à compressão axial do
concreto  utilizado  nas  fundações,  o  engenheiro  da  obra  mostrou  os  corpos  de  prova
executados com o concreto da supraestrutura (Foto 7) e informou que os dados desses ensaios
estão  sendo  analisados  na  Universidade  Federal  de  Santa  Maria.  A pedido  da  equipe,  o
engenheiro se comprometeu a enviar os resultados dos ensaios por e-mail (Anexo IV).

O engenheiro também exibiu à equipe o que já havia sido executado em relação às
instalações hidrossanitárias (Foto 8), elétricas, telefônicas e lógicas (Foto 9). Verificou-se que
até  o  momento  foram construídas  apenas  as  esperas  para  as  conexões.  Além dessas,  foi
mostrado, também, a espera das instalações de prevenção de incêndio (Foto 10).
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Acerca  da  realização  de  serviços  mediante  subcontratação,  o  representante  da
contratada relatou à equipe que até a quarta medição não foi contratado qualquer serviço de
construção civil com empresa terceirizada.

A equipe questionou ao fiscal da obra, Sr. Renato, como é feita a apropriação dos
serviços já executados nas medições. O servidor respondeu que nas etapas onde é possível a
visualização, é feita a comparação do projeto com o que foi executado na obra. Mencionou
que  compara,  por  exemplo,  o  número  de  pilares,  metros  quadrados  de  laje,  contrapiso  e
fundações executados. No entanto, afirmou que com relação às instalações hidrossanitárias a
medição é feita com base na experiência do fiscal, que analisa a quantidade executada de
forma  geral  e  aplica  esse  percentual  em  todos  os  subitens  do  grupo  instalações
hidrossanitárias, uma vez que para esses serviços o detalhamento da planilha orçamentária
abrange peças mínimas. 

Perguntado acerca da existência de uma instância revisora da planilha de medição,
o fiscal Renato afirmou que não existe revisão, afirmando que a planilha avisa quando os
dados  são  mal  inseridos,  e  que  ele  mesmo  faz  a  apropriação  dos  serviços  executados,
preenche a planilha e envia ao setor de liquidação deste tribunal.

A seguir a equipe de auditoria visitou o escritório da obra (Foto 11) onde pode-se
verificar  a  existência  no  canteiro  dos  documentos  essenciais  à  execução  do  contrato.  O
escritório  possuía  computador,  impressora  e  diversos  projetos  e  documentos.  Foram
localizados,  além  de  outros,  os  seguintes  documentos:  Projeto  Executivo  Arquitetônico,
Projeto de Climatização, Projeto Elétrico, Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitário, Projeto
de Proteção contra Incêndio, PCMAT1 e ART2s de execução da fundação superficial, estrutura
de concreto armado e de fiscalização da obra. 

Com relação ao diário de obras, observou-se que este é mantido no canteiro na
forma digital, sendo que o mesmo, de acordo com o representante da empresa, é preenchido
diariamente no computador que fica no escritório, e é remetido quinzenalmente para a Seção
de Fiscalização deste Tribunal.

Ao  serem  questionados  sobre  as  instalações  provisórias,  os  representantes  da
contratada levaram a equipe até uma pequena casa que fica no lote lindeiro ao canteiro de
obras. Parte da casa foi alugada pela contratada e adaptada para servir de área de vestiário
com armários (Foto 12),  sanitários (Fotos 13 e 14) e duchas (Foto 15 e 16). Na área das
duchas, existiam três boxes para banho, mas apenas um com chuveiro (porém não possuía
fiação elétrica conectada), os outros dois tinham apenas os canos de espera. De acordo com o
representante da empresa contratada, todos os chuveiros estavam lá até o dia anterior, sendo
que ele acredita que alguém tenha furtados dois chuveiros e tentou furtar o terceiro, mas não
conseguiu. Como as instalações provisórias foram locadas do lindeiro, não foram executadas
quaisquer obras de esgoto sanitário e reservatório provisório de água. 

1 PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
2 ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 
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Parte do terreno lindeiro ao canteiro de obras  está sendo usada como depósito
aberto para as armaduras da obra (Foto 17). Neste terreno localiza-se, ainda, uma pequena
casa utilizada como depósito de materiais (Foto 18).

A  ligação  provisória  de  energia  elétrica  está  localizada  na  frente  da  obra,
consistindo em um poste de aço galvanizado instalado pela concessionária de energia elétrica
(Foto 19). A água utilizada na obra provém diretamente da rede pública.

Acerca do fechamento do canteiro de obras com tapumes, observou-se a existência
de tapumes em praticamente todo o perímetro da obra, à exceção da divisa com o prédio do
Foro da Justiça Comum, onde já existe um muro, e do acesso do canteiro até a área alugada
do lote lindeiro. Em uma pequena área, na divisa com um dos lotes lindeiros, o tapume foi
instalado com altura inferior ao restante. De acordo com o engenheiro residente, isso foi feito
para não prejudicar o morador, uma vez que os tapumes impediriam a circulação de ar na casa
devido à proximidade.

Nos fundos da obra, ao lado do escritório, localiza-se o refeitório,  que consiste
basicamente de uma área coberta com mesa e bancos, um bebedouro com filtro e uma placa
contendo  as  responsabilidades  dos  empregados  e  encarregados  (Foto  20).  Segundo  o
engenheiro residente, os trabalhadores não usam o refeitório pois fazem as refeições em suas
casas,  uma vez  que residem em local  próximo à obra.  Ao lado do refeitório existe outro
galpão aberto, onde são realizados os serviços de carpintaria e montagem de armaduras (Fotos
21 e 22) e um segundo depósito fechado pequeno utilizado para guardar ferramentas.

Com relação  à  identificação  dos  trabalhadores  da  obra,  a  equipe  de  auditoria
verificou o uso de calças  e  capacetes  da empresa  Engaste.  O representante da contratada
informou que a parte superior dos uniformes (jalecos) estavam na sede da empresa, e por isso
nenhum  dos  trabalhadores  estava  utilizando  jaleco.  Observou-se,  ainda,  que  nenhum
trabalhador estava portando crachá de identificação (Fotos 23 e 24).

Questionado acerca do uso de EPI3s, o representante da contratada informou que o
mestre de obras e o técnico em segurança do trabalho cobram com frequência o uso dos
equipamentos pelos empregados, bem como verificam o estado de conservação dos mesmos,
efetuando a substituição quando necessário. Além disso, podem ser visualizadas no canteiro
diversas  placas  alertando  para  o  uso  obrigatório  dos  EPIs  (Fotos  25  e  26).  Também foi
informado que  os  trabalhadores  assinam o  recebimento  dos  EPIs  quando da  contratação,
ficando responsáveis pelos equipamentos até o fim do contrato. No final do turno de trabalho,
os  EPIs  são armazenados nos armários do vestiário.  O técnico em segurança do trabalho
informou que as atividades de capacitação em saúde e segurança, previstas no contrato, são
realizadas  nos  dias  de  chuva  quando  as  atividades  no  canteiro  ficam  prejudicadas.  O
engenheiro  da  empresa  se  responsabilizou  por  enviar  posteriormente  a  documentação
comprobatória referente a exigência de capacitação de todos os trabalhadores (Anexo IV).

Após o questionamento acerca dos EPIs, esta equipe de auditoria, acompanhada do
fiscal da obra e dos representantes da contratada presentes, se dirijiram ao terraço do prédio

3 EPI – Equipamento de Proteção Individual

32



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

do Foro da Justiça Estadual no município, que fica ao lado da obra deste TRT, para obter fotos
do canteiro completo (Fotos 27, 28 e 29).

A vistoria foi encerrada por volta do meio-dia.
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ANEXO II – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
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Foto 1 – Acesso ao canteiro de obras - frente para a Travessa Mario Braccini 
(ao lado - prédio da Justiça Estadual)

Foto 2 – Placas de identificação da obra do Foro Trabalhista de Uruguaiana
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Foto 3 – Vista do segundo pavimento, com destaque para a execução dos pilares

Foto 4 – Vista do primeiro pavimento, com destaque para os locais que ainda não receberam contrapiso
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Foto 5 – Detalhe do muro de concreto na divisa com o terreno pertencente à Justiça Estadual

Foto 6 – Impermeabilização das vigas de fundação (vigas de baldrame)
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Foto 7 – Corpos de provas para ensaio de resistência à compressão axial do concreto da supraestrutura

Foto 8 – Instalações hidrossanitárias 
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Foto 9 – Instalações elétricas, telefônicas e lógicas

Foto 10 – Instalações de prevenção contra incêndio
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Foto 11 – Escritório da obra (ao fundo plantas de projetos e documentos relacionados à obra)

Foto 12 – Instalações provisórias: vestiário dos trabalhadores com armário 
(localizado no terreno lindeiro) 
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Foto 13 – Instalações provisórias: bacia sanitária (localizado no terreno lindeiro) 

Foto 14 – Instalações provisórias: lavatório (localizado no terreno lindeiro) 
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Fotos 15 e 16 – Instalações provisórias: área dos chuveiros (localizado no terreno lindeiro) 
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Foto 17 – Depósito aberto para armaduras da obra (localizado no terreno lindeiro) 

Foto 18 – Depósito de materiais utilizados na obra (localizado no terreno lindeiro) 
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Foto 19 – Ligação provisória de energia elétrica 

Foto 20 – Local destinado ao refeitório dos trabalhadores 
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Fotos 21 e 22– Galpão aberto (serviços de carpintaria e montagem de armaduras)
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Fotos 23 e 24– Trabalhadores da empresa contratada (ausência de jalecos e crachás de identificação)
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Fotos 25 e 26 – Placas com orientação acerca do uso dos Equipamentos de Proteção Individual

Foto 27 – Vista superior do canteiro de obras
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Fotos 28 e 29– Canteiro de obras (vista do terraço da Justiça Estadual)
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ANEXO III – ENTREVISTA (CHECK LIST)
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AUDITORIA DA OBRA DE URUGUAIANA
Roteiro da Entrevista (Check List)

1- EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DA OBRA

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1.1) Encontra-se presente na obra,  no período de 8 horas diárias?  Anexo I do Projeto Básico
(item 4.1) e  Planilha de obra (item 1.2) 

Engenheiro residente – Sérgio Saldanha                    
Mestre de obras  - Lauri Scherer                             
Técnico em Segurança do Trabalho – Antonio M. Duarte

(X ) Sim
(X ) Sim
(X ) Sim

(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não

A informação  de  presença  na  obra  durante  às  8  horas  diárias  foi  fornecida  pelos
próprios profissionais acima mencionados.

1.2 INFRAESTRUTURA

1.2.1)  O que  falta  ser  executado  para  a  conclusão  da  infraestrutura  (sapatas  e  vigas  de
baldrame)? 
Foram executadas as sapatas de todo o prédio,  faltando apenas as sapatas sobre as
quais  serão  assentados  os  muros.  Conforme informado pela  equipe de  fiscalização,
provavelmente  não serão  executadas sapatas  na divisa do terreno com o prédio da
Justiça Estadual, uma vez que neste local já existe um muro de concreto.

1.2.2)  Nas  fundações,  cujas  sapatas  já  estiverem  concretadas  ou  em  processo  de
concretagem,  verifica-se  a  presença  de  esperas  (vergalhões)  para  os  pilares  que  serão
executados em etapas posteriores? Anexo I do Projeto Básico (item 6.2.6)

Tendo em vista que os pilares do 1º pavimento já estavam concluídos, foram verificadas
a presença de esperas nos pilares do 2º segundo pavimento.

1.2.3)  Registrar,  por  meio  fotográfico,  a  execução  da  impermeabilização  das  vigas  de
baldrame.
Foi  constatada  a  execução  de  impermeabilização  das  vigas  de  baldrame  (vigas  de
fundação), conforme Foto 6.

1.2.4) Solicitar ao fiscal o resultado do ensaio de resistência à compressão axial realizado no
concreto utilizado nas fundações.  Anexo I do Projeto Básico (item 6.2.8.1) e  Planilha de obra (item
3.3.1) 
Os resultados dos ensaios de resistência à compressão axial do concreto utilizado na
fundação foram enviados por e-mail para a equipe de auditoria. 

1.3 SUPRAESTRUTURA
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1.3.1) Especificar, na medida do possível, o que foi concluído da supraestrutura (lajes, vigas
e pilares). 
No 1º pavimento foram concluídas a laje, vigas e pilares. No 2º pavimento os pilares já
foram concretados e estão em fase de finalização para recebimento das vigas e lajes do
pavimento superior. 

1.3.2) O que falta ser executado para a conclusão do contrapiso do pavimento térreo. 
Encontram-se pendente de realização os contrapisos da escadaria de acesso ao prédio e
da área do mastro da bandeira (Foto 4).

1.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1.4.1) O que foi executado com relação às instalações hidrossanitárias?
Foi verificado apenas a presença das esperas para as conexões (Foto 8).

1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS e LÓGICA

1.5.1) O que foi executado com relação às instalações elétricas, telefônicas e lógicas?
Foi verificado apenas a presença das esperas para as conexões (Foto 9).

1.6 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

1.6.1) O que foi executado acerca das instalações de Prevenção de Incêndio?
Foi verificado a execução da espera para as instalações de prevenção contra incêndio
(Foto 10). 

1.7 SUBCONTRATAÇÃO

1.7.1) Existe algum serviço sendo realizado por empresa subcontratada?  Cláusula trigésima
segunda do contrato TRT nº 102/2013
(  ) Sim                                                              (X ) Não

1.8  MEDIÇÕES

1.8.1) Solicitar ao fiscal que descreva como foi feita a apropriação dos serviços executados
nas  quatro  medições  (infraestrutura,  supraestrutura,  instalações  hidrossanitárias,  elétricas,
telefônicas e lógicas e de prevenção contra incêndio)
O fiscal relatou que nas etapas onde é possível a visualização, é comparado o projeto
com o que foi executado na obra. Mencionou que compara, por exemplo, o número de
pilares, metros quadrados de laje, contrapiso e infraestrutura executados. No entanto,
afirmou que com relação às instalações hidrossanitárias isso não é possível, pois o nível
de detalhe da planilha abrange peças mínimas, sendo que nesse caso a medição é feita
com base na experiência do fiscal, que analisa a quantidade executada de forma geral e
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aplica esse percentual em todos os subitens do grupo instalações hidrossanitárias.

1.8.2)  Questionar  o  fiscal  se  existe  uma  instância  revisora  para  aferição  dos  valores
constantes nas planilhas de medição.
(  ) Sim                                           ( X ) Não 

2- DOCUMENTOS DEPOSITADOS NO CANTEIRO

2.1) Existe um jogo de cada projeto no local da obra?  Anexo I do Projeto Básico (itens 1.15.3  e
4.2.2).

- Projeto Executivo Arquitetônico                                   
- Projeto de Climatização                         
- Projeto Elétrico                                       
- Projeto Estrutural (incluindo Fundação)
- Projeto Hidrossanitário                            
- Projeto de Proteção contra Incêndio       
- PCMAT2                                                      

( X ) Sim
( X) Sim
( X ) Sim
( X ) Sim
( X) Sim
( X) Sim
( X ) Sim

(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não

2.2) Encontra-se no canteiro a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela execução das etapas já iniciadas da
obra, bem como do responsável pela fiscalização? Anexo I do Projeto Básico (item 3.3.3).

- EXECUÇÃO - Fundação Superficial (Infraestrutura)
- EXECUÇÃO - Concreto Armado (Supraestrutura) 
- FISCALIZAÇÃO - Edificação                                           

( X ) Sim
( X ) Sim
( X ) Sim

(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não

2.3)  O Diário de Obras é mantido permanentemente no canteiro? Anexo I do Projeto Básico (item
1.15) 
( X) Sim                                           (   ) Não 

3- CONDIÇÕES DE TRABALHO

3.1 INSTALAÇÕES

3.1.1) Foi executada instalação provisória de esgoto sanitário proveniente do canteiro? Anexo
I do Projeto Básico (item 3.2.11) e Planilha da obra (item 2.4.2)
(   ) Sim (Registro Fotográfico)                          ( X ) Não
Não foram executadas obras de esgoto sanitário, uma vez que as instalações provisórias
foram locadas do lindeiro.

3.1.2) Foram executadas instalações provisórias de água potável  com reservatório em fibra
de vidro devidamente tampado? Anexo I do Projeto Básico (item 3.2.5 e 3.2.6) e Planilha da obra (item
2.4.2)

2 PCMAT  -  Programa  de  Condições  e  Meio  Ambiente  de  Trabalho  na  Indústria  da
Construção
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(   ) Sim (Registro Fotográfico)                          (  X ) Não
Não foram executadas instalações provisórias com reservatório de água, uma vez que
as instalações provisórias foram locadas do lindeiro. A água utilizada no canteiro e no
bebedouro provém diretamente da rede pública, não possuindo reservatório.

3.1.3) Foi feita ligação provisória de energia elétrica junto à concessionária local? Anexo I do
Projeto Básico (item 3.2.7) e Planilha da obra (item 2.4.1)
( X  ) Sim (Registro Fotográfico)                          (   ) Não
(Foto 19)

3.1.4) Verificar se foram instalados para uso dos funcionários (Registro Fotográfico): Anexo I
do Projeto Básico (item 3.2.3 e 3.2.18) e Planilha de obra (item 2.3.2 e 2.3.4)      

- Vestiário (Foto 12)
- Bebedouro (Foto 20)
- Refeitório (Foto 20)
- Depósito (Foto 18)
- Escritório (Foto 11)
- Galpão aberto (Fotos 17, 21 e 22)

( X ) Sim
( X ) Sim
( X ) Sim
( X ) Sim
( X ) Sim
( X ) Sim

(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não

3.1.5) Foram instaladas unidades sanitárias? Anexo I do Projeto Básico (item 3.2.12)

( X ) Sim (Registro Fotográfico)                          (   ) Não
(Fotos 13, 14, 15 e 16)
Em caso afirmativo, identifica-se a existência de:
( X ) Chuveiro elétrico    ( X ) Lavatório   ( X ) Bacia sanitária      (   ) Não Atende
Obs: Existem 3 boxes, mas somente um possui chuveiro, porém sem instalação elétrica.

3.1.6) Os sanitários têm ligação direta com o local destinado às refeições? Anexo I do Projeto
Básico (item 3.2.13)
(   ) Sim          ( X  ) Não

4- SEGURANÇA PATRIMONIAL E DOS TRABALHADORES

4.1 SEGURANÇA PATRIMONIAL 

4.1.1) A obra está sendo acompanhada por vigia 24 horas todos os dias?  Anexo I do  Projeto
Básico (item 4.1) e  Planilha de obra (item 1.2)  
( X  ) Sim          (   ) Não

4.1.2) Os funcionários estão devidamente uniformizados com jaleco identificando a empresa
contratada e crachá? Cláusula nona, inciso VII, do contrato TRT nº 102/2013

(   ) Sim (Registro Fotográfico)                          ( x  ) Não
Os funcionários não estavam utilizando jaleco com identificação da contratada, nem
crachá, somente utilizavam bota e calça fornecidas pela empresa (Fotos 23 e 24).
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4.1.3) Foi feita a instalação de duas placas, sendo uma para a identificação do contratante e
de seus responsáveis técnicos (TRT) e outra da contratada e de seus responsáveis técnicos?
Anexo I do Projeto Básico (item 3.2.19) e Art. 16 da Lei nº 5194/66
( X ) Sim (Registro Fotográfico) (   )   Não
(Foto 2)

4.1.4) A placa do TRT contém as seguintes informações? Anexo I do Projeto Básico (item 3.2.20)

- Identificação do Contratante (com Brasão da República)
- Identificação da Fiscalização do TRT (com registro no
CREA3/CAU4)
- Nome do autor do Projeto Arquitetônico (com registro no CAU)
- Identificação do objeto da contratação
- Endereço, telefone e correio eletrônico da Fiscalização do TRT.

( X ) Sim
(    ) Sim
( X ) Sim
( X ) Sim
( X ) Sim

(   ) Não
(X) Não
(   ) Não
(   ) Não
(   ) Não

4.1.5) A placa da contratada contém as seguintes informações?  Anexo I do Projeto Básico (item
3.2.21)

- Identificação da Contratada (com logotipo da empresa)
-  Nome  do(s)  autor(es)  do(s)  projeto(s)  (com  registro  no
CREA/CAU), e responsáveis técnicos pela execução da obra (com
registro no CREA/CAU)
- Título profissional, com número da carteira profissional e região
do registro
- Endereço, telefone e correio eletrônico da da Contratada.

( X  ) Sim
( X  ) Sim

( X  ) Sim

(   ) Sim

(   ) Não
(   ) Não

(   ) Não

(X) Não

4.1.6) Existe outra placa, identificando empresa na condição de subcontratada?  Anexo I do
Projeto Básico (item 3.2.22)
(   ) Sim. (Efetuar registro fotográfico) ( X ) Não
Foi informado que não há serviços de construção civil subcontratados.

4.1.7) O canteiro tem duas entradas: uma para pessoal e outra exclusiva para fornecedores
(materiais e veículos de carga)? Anexo I do Projeto Básico (item 3.2.17)

( X ) Sim (Registro Fotográfico)                          (   ) Não
(Foto 1)

4.1.8) Os tapumes foram colocados em todo o perímetro do terreno, isolando-o dos terrenos
vizinhos? Anexo I do Projeto Básico (itens 3.2.14 e 27.3)

(   ) Sim (Registro Fotográfico)                          ( X ) Não
Não foi verificada a instalação de tapumes na divisa com o prédio do Foro Estadual
(onde já existe um muro) e na área dos fundos do terreno (no acesso às instalações
provisórias locadas do lindeiro). Verificou-se, também, que foi realizado um recorte no
tapume na divisa com o lote lindeiro, para facilitar a ventilação da casa do morador. 

3 CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
4 CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
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4.2 SEGURANÇA DOS TRABALHADORES 

4.2.1) Os funcionários são orientados a usarem EPI5/ EPC6? Anexo I do Projeto Básico (itens 4.1.13
e 14.12.3) e Cláusula nona, inciso VII  do contrato TRT nº 102/2013.
( X ) Sim. (Registro fotográfico)             (   ) Não (Registro Fotográfico)
Segundo afirmação do técnico de segurança do trabalho, Sr. Antonio Marcos Duarte, os
funcionários  são  orientados  quanto  ao  uso  de  EPI  e  EPC.  Verificou-se  no  canteiro
diversas  placas alertando para o uso obrigatório  dos EPIs e  a  forma de utilização.
(Fotos 25 e 26)

4.2.2)  De que forma os  EPIs  são  entregues  aos  trabalhadores?  (Descrever  a  Logística e
medidas de controle). Anexo I do Projeto Básico  (itens 4.1.13 e 14.12.3)

O técnico  de  segurança  do  trabalho,  Sr.  Antonio  Marcos  Duarte,  informou que  os
trabalhadores  assinam  o  recebimento  dos  EPIs  quando  da  contratação,  ficando
responsáveis pelos equipamentos até o fim do contrato. Acrescentou que diariamente,
no final do turno de trabalho, os EPIs são armazenados nos armários do vestiário. 

4.2.3) Estão sendo feitas atividades de capacitação em saúde e segurança no trabalho, com
ênfase na prevenção de acidentes e carga mínima de duas horas mensais para cada um dos
funcionários alocados na execução dos serviços? (Cláusula nona, parágrafo décimo primeiro,  do
contrato TRT nº 102/2013 e Art. 1º da Resolução CSJT nº 98/2012)
( x  ) Sim                         (   ) Não

Em caso afirmativo, solicitar à fiscalização a documentação comprobatória.
O técnico de segurança do trabalho, Sr. Antonio Marcos Duarte, afirmou que aproveita
os dias de chuva para realizar as atividades  de capacitação em saúde e segurança do
trabalho  e  comprometeu-se  de  enviar  por  e-mail  os  comprovantes  da  capacitação
realizada.

5 EPI – Equipamento de Proteção Individual
6 EPC – Equipamento de Proteção Coletiva
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ANEXO IV – DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA EMPRESA ENGASTE
PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

- Resultado dos ensaios de resistência à compressão axial do concreto

- Documentação referente às atividades de capacitação em saúde e segurança do trabalho
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Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá 
ser total e depende da aprovação formal deste Laboratório. 

ÁREA DE ENSAIOS � CONCRETO CERTIFICADO DE ENSAIO Nº 87531 

Amostra nº:  -x- Data de entrega:  29 / 03 / 2014 

Interessado: ENGASTE Projetos e Construções  

Procedência: Não declarada  

Referência: Ensaio de avaliação  
 

Material declarado: Corpos-de-Prova Cilíndricos de Concreto 

Objetivo: Determinação da resistência à compressão 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este certificado apresenta os resultados do ensaio de resistência à compressão de uma 

amostra composta de 04 (quatro) corpo(s) de prova cilíndrico(s) de concreto moldado(s) pelo 

interessado, entregue(s) no LMCC.   

 
2. MÉTODO DE ENSAIO E DOCUMENTO REFERENCIADO 

 
NBR 5739:2007 Concreto � Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos  

 
 

3. RESULTADOS 
 

Os resultados da determinação de resistência à compressão da amostra de corpo(s) de 

prova cilíndrico(s) de concreto são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 � Determinação da Resistência à Compressão � NBR 5739:2007 

Identificação 
do  c.p. 

data  da 
moldagem 

data  do 
ensaio 

Idade 
(dias) 

Área 
(cm2) 

Resistência 
(MPa*) 

 
 

01 
02 
03 
04 
 
 

 
01.03.2014 
01.03.2014 
01.03.2014 
01.03.2014 

 

 
29.03.2014 
29.03.2014 
29.03.2014 
29.03.2014 

 

 
28 
28 
28 
28 
 
 

 
78,54 
78,54 
78,54 
78,54 

 

 
38,2 
39,9 
41,9 
42,0 

* 1 MPa = 10 kgf/cm2 

 Indicações declaradas: -x- 
   

 Santa Maria, 31  de  março de  2014. 
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Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá 
ser total e depende da aprovação formal deste Laboratório. 

ÁREA DE ENSAIOS � CONCRETO CERTIFICADO DE ENSAIO Nº 87532 

Amostra nº:  -x- Data de entrega:  29 / 03 / 2014 

Interessado: ENGASTE Projetos e Construções  

Procedência: Não declarada  

Referência: Ensaio de avaliação  
 

Material declarado: Corpos-de-Prova Cilíndricos de Concreto 

Objetivo: Determinação da resistência à compressão 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este certificado apresenta os resultados do ensaio de resistência à compressão de uma 

amostra composta de 04 (quatro) corpo(s) de prova cilíndrico(s) de concreto moldado(s) pelo 

interessado, entregue(s) no LMCC.   

 
2. MÉTODO DE ENSAIO E DOCUMENTO REFERENCIADO 

 
NBR 5739:2007 Concreto � Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos  

 
 

3. RESULTADOS 
 

Os resultados da determinação de resistência à compressão da amostra de corpo(s) de 

prova cilíndrico(s) de concreto são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 � Determinação da Resistência à Compressão � NBR 5739:2007 

Identificação 
do  c.p. 

data  da 
moldagem 

data  do 
ensaio 

Idade 
(dias) 

Área 
(cm2) 

Resistência 
(MPa*) 

 
 

01 
02 
03 
04 
 
 

 
01.03.2014 
01.03.2014 
01.03.2014 
01.03.2014 

 

 
29.03.2014 
29.03.2014 
29.03.2014 
29.03.2014 

 

 
28 
28 
28 
28 
 
 

 
78,54 
78,54 
78,54 
78,54 

 

 
38,6 
40,4 
24,8 
27,4 

* 1 MPa = 10 kgf/cm2 

 Indicações declaradas: -x- 
   

 Santa Maria, 31  de  março de  2014. 
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ÁREA DE ENSAIOS � CONCRETO CERTIFICADO DE ENSAIO Nº 87801 

Amostra nº:   -x- Data de entrega:  28 / 03 / 2014 

Interessado: ENGASTE Projetos e Construções  
Procedência: TRT Uruguaiana  
Referência: Ensaio de avaliação  

 

Material declarado: Corpos-de-Prova Cilíndricos de Concreto 

Objetivo: Determinação da resistência à compressão 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este certificado apresenta os resultados do ensaio de resistência à compressão de uma 

amostra composta de 04 (quatro) corpo(s) de prova cilíndrico(s) de concreto moldado(s) pelo 

interessado, entregue(s) no LMCC. 

 
2. MÉTODO DE ENSAIO E DOCUMENTO REFERENCIADO 

 
NBR 5739:2007 Concreto � Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos  

 
3. RESULTADOS 
 

Os resultados da determinação de resistência à compressão da amostra de corpo(s) de prova 

cilíndrico(s) de concreto são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 � Determinação da Resistência à Compressão � NBR 5739:2007 

Identificação 
do  c.p. 

data  da 
moldagem 

data  do 
ensaio 

Idade 
(dias) 

Área 
(cm2) 

Resistência 
(MPa*) 

 
17 E 
18 E 
19 E 
20 E 

 

 
14.03.2014 
14.03.2014 
14.03.2014 
14.03.2014 

 

 
11.04.2014 
11.04.2014 
11.04.2014 
11.04.2014 

 
28 
28 
28 
28 

 
78,54 
78,54 
78,54 
78,54 

 
41,1 
37,9 
29,8 
33,9 

 
* 1 MPa = 10 kgf/cm2 
 Indicações declaradas:  

  
 

Santa Maria,  11  de   abril  de  2014. 
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ÁREA DE ENSAIOS � CONCRETO CERTIFICADO DE ENSAIO Nº 87802 

Amostra nº:   -x- Data de entrega:  28 / 03 / 2014 

Interessado: ENGASTE Projetos e Construções  
Procedência: TRT Uruguaiana  
Referência: Ensaio de avaliação  

 

Material declarado: Corpos-de-Prova Cilíndricos de Concreto 

Objetivo: Determinação da resistência à compressão 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este certificado apresenta os resultados do ensaio de resistência à compressão de uma 

amostra composta de 04 (quatro) corpo(s) de prova cilíndrico(s) de concreto moldado(s) pelo 

interessado, entregue(s) no LMCC. 

 
2. MÉTODO DE ENSAIO E DOCUMENTO REFERENCIADO 

 
NBR 5739:2007 Concreto � Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos  

 
3. RESULTADOS 
 

Os resultados da determinação de resistência à compressão da amostra de corpo(s) de prova 

cilíndrico(s) de concreto são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 � Determinação da Resistência à Compressão � NBR 5739:2007 

Identificação 
do  c.p. 

data  da 
moldagem 

data  do 
ensaio 

Idade 
(dias) 

Área 
(cm2) 

Resistência 
(MPa*) 

 
21 E 
22 E 
23 E 
24 E 

 

 
14.03.2014 
14.03.2014 
14.03.2014 
14.03.2014 

 

 
11.04.2014 
11.04.2014 
11.04.2014 
11.04.2014 

 
28 
28 
28 
28 

 
78,54 
78,54 
78,54 
78,54 

 
42,4 
39,6 
29,7 
40,1 

 
* 1 MPa = 10 kgf/cm2 
 Indicações declaradas:  

  
 

Santa Maria,  11  de   abril  de  2014. 
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ÁREA DE ENSAIOS � CONCRETO CERTIFICADO DE ENSAIO Nº 87884 

Amostra nº:   -x- Data de entrega:  10 / 04 / 2014 

Interessado: ENGASTE Projetos e Construções  
Procedência: TRT Uruguaiana  
Referência: Ensaio de avaliação  

 

Material declarado: Corpos-de-Prova Cilíndricos de Concreto 

Objetivo: Determinação da resistência à compressão 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este certificado apresenta os resultados do ensaio de resistência à compressão de uma 

amostra composta de 01 (um) corpo(s) de prova cilíndrico(s) de concreto moldado(s) pelo interessado, 

entregue(s) no LMCC. 

 
2. MÉTODO DE ENSAIO E DOCUMENTO REFERENCIADO 

 
NBR 5739:2007 Concreto � Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos  

 
3. RESULTADOS 
 

Os resultados da determinação de resistência à compressão da amostra de corpo(s) de prova 

cilíndrico(s) de concreto são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 � Determinação da Resistência à Compressão � NBR 5739:2007 

Identificação 
do  c.p. 

data  da 
moldagem 

data  do 
ensaio 

Idade 
(dias) 

Área 
(cm2) 

Resistência 
(MPa*) 

 
25 E 

 

 
28.03.2014 

 

 
18.04.2014 

 

 
21 

 

 
78,54 

 
28,3 

 
* 1 MPa = 10 kgf/cm2 
 Indicações declaradas:  

  
 

Santa Maria,  22  de   abril  de  2014. 
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Ref. E-mail � Assunto: Comunicação nº 02/2014_Relatório Preliminar de Auditoria nº 09/2013

Assunto: Manifestação sobre Relatório Preliminar de Auditoria nº 09/2013 da SECONTI

INFORMAÇÃO PROCESSUAL Nº 023/2014
Em 25/08/2014

À SECONTI

Sra. Diretora da Secretaria de Controle Interno,

Em relação aos achados e às deficiências apontadas, informo que:

1) Inconsistências relacionadas às planilhas de medição:
Quanto às evidências:
- item (i) Terceira Medição: o pagamento a maior, realizado na terceira medição,

referente ao item �aterro apiloado manual� foi devidamente corrigido na quinta
medição, mediante subtração correspondente. Complemento, informando que tal item se
refere a acréscimo de serviço constante do Aditivo 1. O serviço ainda não foi executado.
Mas, como após análise dos projetos foi verificado ser necessário, o aditivo foi
encaminhado, para que quando da realização do serviço, o item já estivesse devidamente
formalizado.

- item (ii) Quarta Medição: na quarta medição foi digitado, por equívoco, 10 (dez)
unidades do item 16.2.14 (redução excêntrica pb de pvc reforçado), quando o serviço a ser
medido seria 01 (uma) unidade. Tal equívoco foi corrigido na quinta medição, mediante
lançamento de 09 (nove) unidades, com valor negativo.

Quanto às causas, riscos e efeitos:
- Quanto às deficiências nos mecanismos de controles adotados na atividade de

elaboração das planilhas de medição, saliento que, após a implementação da padronização
e automatização das planilhas de medição dessa Secretaria, o número de equívocos
reduziu significativamente, havendo, apenas erros de operação, como os encontrados.
Esclareço que as planilhas de medição dispõe de mecanismo de alerta para equívocos
relacionados à quantidade. Todavia, concordamos que a existência de uma instância
revisora poderia sanar os equívocos de operação, que ainda podem ocorrer.

Adicionalmente, complemento a informação constante no relatório de auditoria sobre
o procedimento de medição. O início do procedimento de medição consiste na medição dos
serviços em projeto, etapa realizada no escritório, a fim de que o fiscal tenha uma melhor
apropriação dos serviços contratados, tornando a verificação dos serviços executados,
realizada no canteiro de obras, mais eficiente. 

A etapa de medição dos serviços contratados em projeto é fundamental para que se
tenha a compreensão das quantidades parciais dos serviços executados, uma vez que na
planilha orçamentária os itens são quantificados em seu todo, e as medições são realizadas
com os serviços executados parcialmente.

- Quanto à instância revisora de planilhas de medição (controle detectivo), informo
que acredito ser essa uma boa prática, que reduziria a chance de equívocos operacionais,
conforme citado acima. Todavia, frente ao número de demandas existentes nessa
Secretaria e a quantidade de servidores lotados não há como estabelecer essa nova rotina
sem repercutir no andamento das atividades, incluindo a própria fiscalização das obras e
serviços. 

Ademais, a elaboração de planilhas de medições é atividade rotineira nessa
Secretaria, realizada por várias Seções, tanto da COPEX quanto da COMIP. Dessa forma,
acredito que o recomendado seria a adoção da prática de revisão de todas as planilhas
de medição dessa SEMPRO, e não apenas da Seção de Fiscalização de Obras e Serviços
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da COPEX. 
Assim, me permito sugerir, a criação de uma Seção para a realização dessa

atividade, similarmente ao que aconteceu com a criação da Seção de Apoio à Fiscalização,
vinculada à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria de Administração, que exerce
excelente e fundamental apoio à fiscalização de todas as obras e serviços dessa Secretaria
com a conferência dos documentos relacionados ao cumprimento da legislação trabalhista
(GFIP, SEFIP, etc.). Essa seção revisora das planilhas de medição, a exemplo da seção de
apoio à fiscalização, não precisaria, necessariamente, ser vinculada diretamente a essa
Secretaria de Manutenção e Projetos.

2) Irregularidades relacionadas à segurança patrimonial:
a) Inexistência de tapumes ao longo do perímetro total do terreno
É entendimento da fiscalização e da gestão do contrato em tela, que toda a

obra se encontra isolada.
Conforme descrito no relatório de auditoria (�... observou-se a existência de tapumes

em praticamente todo o perímetro da obra, à exceção da divisa com o prédio do Foro da
Justiça Comum, onde já existe um muro, e do acesso do canteiro até a área alugada do
lote lindeiro.�), existe dois pontos em discussão: a divisa com o Foro da Justiça
Comum, e a área ocupada/alugada do lote lindeiro.

Quanto à divisa do terreno com a Justiça Comum, entende-se que não há
necessidade de colocação de tapume, vez que já existe um muro, construído pela
Justiça Comum. Um tapume ali colocado ficaria �colado� ao muro existente, não
garantindo segurança extra, além da que já é garantida pelo muro existente.

Quanto à área alugada/ocupada do lote lindeiro, esclarece-se, inicialmente, que a
empresa contratada acordou com o ocupante de referido imóvel a locação/ocupação parcial
da área para alocação das instalações provisórias da obra. Dessa forma, se parte do
imóvel lindeiro está fazendo parte das instalações provisórias, por óbvio, está fazendo parte,
até a obra terminar, da área da obra. Não há, dessa forma, como construir tapume
dividindo-a do restante da área da obra. Os tapumes e cercas devem estar no perímetro
das instalações provisórias e não dentro delas. Dessa forma, entende-se que a cerca
existente nos fundos do terreno lindeiro garante o isolamento da obra com os
terrenos vizinhos, evitando o acesso de pessoas estranhas.

Ainda, esclareço que, quanto às instalações de água e esgoto dos sanitários dos
funcionários da empresa contratada, parece poder ter ocorrido mal entendimento durante a
visita. A empresa contratada ocupou parte do imóvel lindeiro para finalidade de alocação
das instalações provisórias de água e esgoto, executando-as, e não somente
aproveitando-as do prédio existente.

Por fim, salienta-se que o furto dos chuveiros, informado no relatório de auditoria e
vinculado a uma possível falta de segurança da obra, pode não possuir a relação direta
indicada; vez que, na grande maioria das obras, inclusive nas já fiscalizadas por esse
Tribunal, vários furtos ocorridos dentro do canteiros são realizados pelos próprios
funcionários que trabalham nas obras, e não por pessoas estranhas.

b) Falhas na uniformização e identificação dos funcionários:
Inicialmente, informo que o uniforme padrão fornecido pela empresa a seus

funcionários consistia em calça e camiseta, a qual ficava coberta por agasalhos particulares
em dias de frio. Dessa forma, após a auditoria realizada, foi encaminhada pela fiscalização
mensagem específica à empresa solicitando o fornecimento de um jaleco para cada
funcionário como parte do uniforme. A empresa se comprometeu em fornecer os jalecos até
o dia 25/08/2014. 

Quanto ao fornecimento dos crachás, a empresa argumentou que o uso de crachás
pendurados no pescoço pode apresentar risco de acidente de trabalho. Dessa forma, a
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fiscalização determinou que à empresa a escolha de outro modelo e a implementação de
seu uso a partir da data referida para entrega dos jalecos.

Assim, faço algumas considerações sobre a causa apontada para a falha encontrada
�ausência ou insuficiência de controle acerca do cumprimento das obrigações contratuais
da empresa contratada�.

Afirmo que os fiscais da obra controlam uma série de obrigações contratuais
da empresa contratada, não somente de ordem administrativa, como a identificação
do pessoal, como também obrigações de ordem técnica, específicas da engenharia e
arquitetura, além de obrigações de ordem jurídica.

Como dito no início, a fiscalização entendeu que os funcionários estariam
uniformizados uma vez que vestiam calças e camisetas da empresa. E, quanto ao uso de
crachá a fiscalização entendeu plausível a justificativa da empresa. Todavia, está cobrando
a adequada identificação dos funcionários.

Dessa forma, não existe evidência para apontar uma possível AUSÊNCIA, por
parte da fiscalização, de controle acerca do cumprimento das obrigações contratuais
da empresa contratada, como causa para o achado encontrado.

Todavia, concordo que para um controle mais detalhado de todas as obrigações
contratuais, seria necessária a instituição de uma comissão de fiscalização, composta por
fiscais técnicos (engenheiros civis, engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos e
arquitetos), lotados nessa SEMPRO, aliados a fiscais administrativos (contadores, bacharéis
em direito), lotados em outras unidades administrativas deste Tribunal.

c) Placas da obra não contemplam todas as informações exigidas no contrato:
Foi solicitado à empresa contratada a colocação, na placa, das informações

faltantes: CREA e CAU dos fiscais da obra; e endereço, telefone e endereço eletrônico da
empresa contratada.

Quanto à causa apontada pra o achado �ausência ou insuficiência de controle
acerca do cumprimento das obrigações contratuais da empresa contratada�, novamente,
afirmo que a fiscalização da obra controla uma série de obrigações contratuais da
empresa contratada, não somente de ordem administrativa, como também de ordem
técnica, além de obrigações de ordem jurídica.

O fato de existir a placa no canteiro de obras, além de uma série de exigências
contratuais, como itens de segurança do trabalho, conforme verificado pela própria
auditoria, já afasta a hipótese de AUSÊNCIA de controle acerca do cumprimento das
obrigações contratuais da empresa contratada. 

O que pode haver é uma deficiência gerada pela quantidade de obras e serviços a
serem fiscalizados e o número de fiscais lotados, que pode fazer com que itens
considerados menos relevantes, como dizeres específicos da placa de obra, sejam
preteridos a itens mais importantes, como: técnica de engenharia e arquitetura empregada
na obra, qualidade dos materiais empregados na obra, fidedignidade ao projeto, segurança
do trabalho, obrigações trabalhistas, etc.

3) Irregularidades relacionadas à segurança dos trabalhadores:
a) Falhas na comprovação da realização de cursos de capacitação em saúde e

segurança do trabalho dos funcionários alocados na execução da obra de Uruguaiana
Quanto a não comprovação da realização de cursos nos meses de fevereiro e

março, e às inconsistências encontradas nos meses de abril e maio, onde alguns
funcionários que constam da folha de pagamento da empresa não constam como
participantes dos treinamentos ocorridos nos referidos meses, informo que a fiscalização
encaminhou notificação para manifestação da empresa. Após a manifestação da
empresa serão dados os encaminhamentos cabíveis.
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Novamente, reforço o dito acima quanto à causa apontada: �ausência ou
insuficiência de controle acerca do cumprimento das obrigações contratuais da empresa
contratada�. O fato dos funcionários estarem equipados com EPIs (equipamentos de
proteção individual), de estar contratado, estar presente e ser atuante um técnico de
segurança do trabalho, além dos próprios cursos realizados, mesmo que com alguma
inconsistência, já constituem fatos que afastam a hipótese de AUSÊNCIA de controle da
fiscalização acerca do cumprimento das obrigações contratuais da empresa.

Novamente digo, o que pode haver é uma deficiência gerada pela quantidade de
obras e serviços a serem fiscalizados e o número de fiscais lotados, que pode fazer com
que itens considerados menos relevantes, como a confrontação dos participantes dos
cursos com os empregados constantes na folha de pagamento, seja preterido em relação a
itens considerados mais relevantes, como: o próprio uso de EPIs, a presença do técnico de
segurança, elementos constantes em obra.

Todavia, os fiscais incorporarão como rotina de fiscalização a confrontação dos
participantes dos cursos com a lista de empregados da empresa.

4) Inconsistência no Cronograma Físico-Financeiro Contratual:
Quanto às inconsistências encontradas no cronograma físico-financeiro do contrato,

informo que será solicitado à empresa contratada a elaboração de novo cronograma
que sane tais apontamentos. Tal cronograma será objeto de aditivo contratual.

Apenas saliento que, como o contrato em tela é por �preço unitário� e não �preço
global�, as medições refletem estritamente os serviços executados. Dessa forma, mesmo
que esteja previsto no cronograma físico-financeiro, por exemplo, o pagamento de
alvenarias e painéis de gesso acartonado antes da execução da supraestrutura, tais
serviços não serão medidos até estarem totalmente concluídos.

Por fim, manifesto meu contentamento com o resultado da auditoria realizada, que
encontrou, ao meu ver, um pequeno número de achados, face à complexidade que é a
fiscalização de uma obra.

A equipe técnica que compõe essa Secretaria tem envidado esforços constantes no
sentido de melhorar suas rotinas de trabalho e sua atuação, o que me parece ser
corroborado com a auditoria realizada.

E, destaco a importância da realização de auditorias como essa, pois permitem o
aprimoramento de nosso trabalho, com o apontamento de melhorias que podem ser
incorporadas em nossas rotinas.

Atenciosamente,

Débora Becker
Diretora da Secretaria de Manutenção e Projetos

Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região
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