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Resumo
A presente auditoria foi aprovada através da formalização do processo de Auditoria
Especial TC n° 1002037-8, tendo como relator o Conselheiro Marcos Loreto.
De acordo com dados do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) realizado
em 2006, 469.332 pessoas ocupavam as áreas de morros, encontrando-se 10.364 pessoas em
áreas ameaçadas por ocuparem moradias em setores de risco alto e muito alto. Neste mesmo
plano foram identificadas 2.591 moradias ameaçadas em Recife.
O objeto desta auditoria operacional é a avaliação das ações de prevenção de
deslizamentos em encostas da Prefeitura de Recife.
O principal objetivo desta auditoria foi o de avaliar se o gerenciamento para
minimização dos riscos, realizado pela Coordenadoria de Defesa Civil do Recife (Codecir)
vem diminuindo o número de acidentes por deslizamento de encostas e o número de vítimas
ao longo dos últimos anos.
É importante salientar que esta auditoria focou apenas as questões operacionais que a
equipe de auditoria julgou como mais relevantes para o bom funcionamento das ações da
Codecir, com base nos levantamentos iniciais e técnica SWOT1 realizada com os diversos
profissionais que atuam pela Coordenadoria de Defesa Civil de Recife.
O presente trabalho avaliou uma questão de auditoria, abordando as dimensões da
efetividade e da eficiência no atendimento à população. A auditoria constatou problemas, tais
como: deficiências na gestão dos dados para gerenciamento do risco; demora ou ausência na
implementação de soluções definitivas; deficiências nas ações preventivas de monitoramento
para minimização do risco; e descumprimento dos critérios de priorização para intervenções
nos setores de risco.
Como procedimentos metodológicos foram utilizados: aplicação de técnica SWOT e
entrevistas semi-estruturadas com técnicos da Codecir, pesquisa documental e bibliográfica,
estudo de legislação específica e leitura de relatórios gerenciais, análise de dados e de séries
históricas a partir de informações colhidas dos bancos de dados e documentos e entrevista
semi-estruturada com especialista da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Dessa maneira, visando contribuir para melhoria das ações de prevenção de
deslizamentos em encostas da Prefeitura de Recife, foram formuladas algumas
recomendações à Codecir e à Secretaria de Controle, Desenvolvimento Urbano e Obras para
que promovam ajustes no sentido de atualizar de forma contínua e sistemática as informações
sobre setores e pontos de risco do município de forma a retroalimentar permanentemente as
informações levantadas quando da realização do PMRR; adquirir sistema informatizado de
banco de dados que contemple o mapeamento e monitoramento dos setores e pontos de risco
com critérios de prioridades; atualizar a base cartográfica do município; implementar soluções
definitivas, tempestivamente, com o objetivo de redução do número de pontos de risco, do
número de desastres e dos custos com ações de prevenção; planejar a realização das vistorias
de monitoramento, independentemente da demanda da população, prioritariamente nos
imóveis de risco alto (R3) e muito alto (R4); realizar vistorias de monitoramento
prioritariamente nos imóveis de risco alto e muito alto, especialmente nos meses que
1

SWOT: Técnica que evidencia Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças – FOFA, originária da palavra
inglesa SWOT, que significa Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e
Threats (ameaças).
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antecedem os períodos críticos de chuva, independentemente da demanda da população, com
o intuito de dar providências a medidas preventivas e de acompanhar o cumprimento dos
encaminhamentos tomados em vistorias anteriores e por último, aplicar os critérios
estabelecidos no Plano Municipal de Redução de Riscos, quando da definição das medidas
estruturais a serem implementadas nos setores e pontos de risco do município.
Espera-se que, com a implementação das recomendações e a resolução dos problemas
identificados durante a auditoria, haja uma redução do número de deslizamentos de encostas
no município, decorrentes de uma melhor estrutura de atendimento da Defesa Civil, bem
como da execução de medidas estruturais e definitivas, com a redução do número de vítimas,
de perdas materiais, reduzindo também os custos do município com medidas paliativas tais
como colocação de lonas e auxílio moradia.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Antecedentes
As fortes alterações climáticas ocorridas no mundo nos últimos anos vêm provocando
desastres de grandes proporções, tais como alagamentos, enchentes e desabamentos, causando
perdas de vidas e grandes prejuízos financeiros e patrimoniais. Nos países do terceiro mundo
este problema se agrava tendo em vista a ocupação desordenada da área urbana das grandes
cidades bem como a degradação ambiental. Só no primeiro semestre de 2010, ocorreram
enchentes e alagamentos decorrentes de altas precipitações pluviométricas em curto espaço de
tempo nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Pernambuco. No ano de 2011
ocorreram fortes chuvas no mês de janeiro que provocaram uma tragédia na região serrana do
Estado do Rio de Janeiro com mais de 900 mortes confirmadas. As ações de defesa civil
assumem um caráter de relevância na prevenção e minimização dos efeitos desses desastres,
bem como no enfrentamento das situações de emergências.
Diante do cenário apresentado que afeta todo o país, o Tribunal de Contas da União
(TCU) no ano de 2010, através da Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de
Governo (SEPROG), formalizou uma auditoria operacional na Secretaria Nacional de Defesa
Civil, decorrente de solicitação do Congresso Nacional, com o objetivo de avaliar a eficiência,
eficácia e efetividade das ações da defesa civil brasileira. Diante do histórico de
deslizamentos ocorridos em comunidades carentes que ocupam encostas na cidade de Recife,
o Ministério Público de Contas solicitou, em 09 de abril de 2010, a realização de uma
Auditoria Operacional nos investimentos, de 2008 até a presente data, na prevenção dos
deslizamentos em encostas nas comunidades carentes da cidade de Recife. Em
complementação às ações adotadas pelo TCU e enfatizando o gerenciamento de minimização
de riscos das encostas, foi formalizado este processo de auditoria especial sob o nº 1002037-8,
com foco nas ações de prevenção de deslizamento de encostas da Prefeitura de Recife,
gerenciadas pela Coordenadoria de Defesa Civil do Recife (Codecir), órgão subordinado à
Secretaria de Controle e Desenvolvimento Urbano e Obras da Prefeitura da Cidade do Recife
(SCDUO).
1.2. Identificação do objeto da auditoria
O objeto desta auditoria está focado nas ações de prevenção de deslizamento de
encostas realizadas pela Codecir, órgão vinculado à SCDUO da Prefeitura da Cidade do
Recife.
1.3. Objetivos e escopo da auditoria
O principal objetivo desta auditoria foi o de avaliar se o gerenciamento para
minimização dos riscos vem diminuindo o número de acidentes por deslizamento de encostas
e o número de vítimas ao longo dos últimos anos.
Para a verificação desses aspectos a auditoria abordou a seguinte questão: o
gerenciamento de riscos realizado pela Gerência de Defesa Civil tem se mostrado efetivo na
redução do número de acidentes e vítimas?
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1.4. Procedimentos metodológicos
A metodologia utilizada para colher as informações que auxiliaram o processo de
auditoria foi:


Aplicação de técnica SWOT2 e realização de entrevistas semi-estruturadas com
técnicos da Codecir;



Pesquisa documental e bibliográfica;



Estudo de legislação específica e leitura de relatórios gerenciais;



Análise de dados e de séries históricas a partir de informações colhidas dos bancos de
dados e documentos da Codecir;



Entrevistas semi-estruturadas com especialista da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE).

2. VISÃO GERAL DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS EM RECIFE

2.1. Relevância
A atuação da Defesa Civil, seja nas ações de monitoramento como de emergência,
vem se tornando a cada dia, mais evidenciada, tendo em vista a ocorrência de intempéries
com maior intensidade e frequência, decorrentes do desequilíbrio que o clima global vem
apresentando. No município de Recife, segundo dados do Balanço do Inverno do ano de
2010, ocorreram 538 deslizamentos de barreiras. O gráfico a seguir evidencia o número de
deslizamentos por regional ocorridos no ano de 2010:
Gráfico 1 – Quantitativo de Deslizamentos registrados nas Regionais de Morro
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Fonte: Balanço Alerta 2010- Codecir.

2

SWOT: Técnica que evidencia Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças – FOFA, originária da palavra
inglesa SWOT, que significa Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e
Threats (ameaças).
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De acordo com os dados do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR),
executado no ano de 2006, no município havia um total de 2.563 moradias ameaçadas
classificadas como risco muito alto (R4) e risco alto (R3) de deslizamento, distribuídas nas
cinco regionais que compõem a Codecir. Neste trabalho foram apontadas 187 moradias a
serem removidas.
O Balanço Alerta 2010 apresenta a série histórica da relação pluviometria x
deslizamentos ocorridos entre os anos de 2004 e 2010, conforme gráfico a seguir. Destaca-se
o ano de 2008 com ocorrência de alto índice pluviométrico e um número elevado de
deslizamentos.
Gráfico 2 – Relação Pluviométrica x Deslizamentos – 2004 a 2010
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2.2. Histórico
De acordo com informações da Secretaria Nacional de Defesa Civil3, foi criado pelo
Governo Federal Brasileiro, em 1942 o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea. Em 1943, a
denominação de Defesa Passiva Antiaérea é alterada para Serviço de Defesa Civil, sob a
supervisão da Diretoria Nacional do Serviço da Defesa Civil, do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores e extinto em 1946, bem como, as Diretorias Regionais do mesmo Serviço,
criadas nos Estados, Territórios e no Distrito Federal.
Como consequência da grande enchente no Sudeste, no ano de 1966, foi criado, no
então Estado da Guanabara, o Grupo de Trabalho com a finalidade de estudar a mobilização
dos diversos órgãos estaduais em casos de catástrofes. Este grupo elaborou o Plano Diretor de
Defesa Civil do Estado da Guanabara, definindo atribuições para cada órgão componente do
Sistema Estadual de Defesa Civil. O Decreto Estadual nº 722, de 18/11/1966, que aprovou
este plano estabelecia, ainda, a criação das primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa
Civil (REDEC) no Brasil. Em 1966 é organizada no Estado da Guanabara, a primeira Defesa
Civil Estadual do Brasil. Em 1967 é criado o Ministério do Interior com a competência, entre
outras, de assistir as populações atingidas por calamidade pública em todo território nacional.
3

Disponível em: <http://www.defesacivil.gov.br/historico/brasil.asp>. Acesso em 01 jul.2011.
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O Decreto-Lei nº 950, de 13/10/1969, institui no Ministério do Interior o Fundo
Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP), sendo regulamentado por intermédio do
Decreto nº 66.204, de 13/02/1970.
Com o intuito de prestar assistência a defesa permanente contra as calamidades
públicas, é criado em 05/10/1970, no âmbito do Ministério do Interior, o Grupo Especial para
Assuntos de Calamidades Públicas (GEACAP).
A organização sistêmica da defesa civil no Brasil se deu com a criação do Sistema
Nacional de Defesa Civil (SINDEC), em 16/12/1988, reorganizado em agosto de 1993 e
atualizado por intermédio do Decreto nº 5.376, de 17/02/2005. Na nova estrutura do Sistema
Nacional de Defesa Civil, destaca-se a criação do Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos e Desastres (CENAD), o Grupo de Apoio a Desastres e o fortalecimento dos órgãos de
Defesa Civil locais.
De acordo com dados constantes no site da Prefeitura de Recife4 a Codecir foi criada
pelo Decreto-lei 13.603, de março de 1986, inicialmente funcionando nas dependências da
Empresa de Urbanização do Recife (URB). No inverno outros órgãos da Prefeitura cediam
funcionários para a equipe da Defesa Civil. De forma geral, a atuação efetiva da Codecir
acontecia nos morros para socorrer a população nos acidentes provocados pelas chuvas
durante o inverno e em Brasília Teimosa junto aos moradores das palafitas durante agosto e
setembro nos períodos de maré alta.
Com a criação do Programa Guarda-chuva, em 2001, a Codecir passou por uma
reestruturação: foi transferida para a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio
Ambiente (SEPLAM), pelo decreto 18.787, de 9 de março de 2001, e passou a funcionar
durante o ano todo. Nesse período, a Prefeitura montou a sede da Comissão e mais cinco
Estações dos Morros para agilizar o atendimento à população.
Com a Lei nº 17.108/2005, que adequou a estrutura da administração direta e indireta
do município, as ações de defesa civil passaram a ser atribuição da Secretaria de Planejamento
Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental, a qual a Codecir é subordinada.
Igualmente, não se pode falar em ações de contenção de deslizamento de encostas sem
citar o Plano Municipal de Redução de Riscos em Assentamentos Precários do Município de
Recife-PE (PMRR). Este documento foi elaborado com recursos do Ministério das Cidades
através do contrato firmado entre a Prefeitura do Recife e a Geossistemas Engenharia e
Planejamento. Os produtos do PMRR foram entregues à Prefeitura do Recife em 2006
contendo uma proposta de trabalho segundo cronograma de execução física de obras
estruturais e não estruturais. Estas intervenções conduzem a priorização de investimentos e a
consequente melhoria da qualidade de vida da população residente em áreas de risco
mapeadas durante a elaboração do próprio PMRR.
Posteriormente, com a Lei nº 17.568/2009, a Secretaria de Planejamento Participativo,
Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental passou a denominar-se Secretaria de Controle
e Desenvolvimento Urbano e Obras (SCDUO).

4

Disponível em: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/Codecir/historico.php. Acesso em 01 jul.2011.
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2.3. Legislação
A auditoria sobre a avaliação das ações de prevenção de deslizamento de encostas
regulou-se basicamente pelos seguintes instrumentos legais:


Decreto Federal nº 5.376/05 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa
Civil (SINDEC) e o Conselho Nacional de Defesa Civil, e dá outras providências;



Decreto Federal nº 7.257/10 - Regulamenta a Medida Provisória nº 494 de 2 de
julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC),
sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade
pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às
vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas
por desastre, e dá outras providências;



Decreto nº 6.170/07 - Dispõe sobre as normas relativas às transferências de
recursos da União mediante convênios e contratos de repasse;



Decreto Municipal nº 23.668/08 - Autoriza a concessão de benefício eventual,
denominado auxílio moradia, às famílias em situação de vulnerabilidade
temporária;



Decreto nº 20.572/04 - Reestrutura o modelo de defesa civil do Município do
Recife, tendo como base os princípios da continuidade, descentralização,
proximidade e integração, bem como a participação nos Sistema Nacional de
Defesa Civil;



Lei Municipal nº 17.568/2009 - Altera a estrutura organizacional da administração
direta e cria cargos públicos;



Lei Municipal nº 16.176/1996 - Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do
Recife;



Lei Federal nº 8.742/1993 - Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências;



Lei nº 15.893/1994 - Institui o Sistema Municipal de Assistência Social e dá
outras providências;



Lei nº 165 de 20 de novembro de 1980 - Legislação Urbanística Básica;



Decreto Municipal nº 13.603/2001 - Cria a Comissão de Defesa Civil do
Município do Recife;



Decreto Municipal nº 18.787/2001 - Altera a vinculação e a Secretaria Executiva
da Codecir e dá outras providências.

Além desses instrumentos legais, foram ainda observadas outras legislações
pertinentes, como, por exemplo, aquelas relativas a processos licitatórios, prestação de contas
e execução orçamentária.
2.4. Lógica das Ações de Prevenção de Deslizamento de Encostas
A Codecir, subordinada à SCDUO, é o órgão responsável pela formulação da Política
de Defesa Civil do Município, coordena o programa denominado Guarda-Chuva e tem como
balizador o Plano Preventivo de Defesa Civil do Recife (PREVER), previsto no Decreto
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Municipal 20.572/2004. Vale ressaltar que, conforme previsto no art.3º do Decreto n º
20.572/04, o sistema de defesa civil conta com um colegiado consultivo composto por
representantes dos seguintes órgãos e entidades: Secretaria de Planejamento, Urbanismo e
Meio Ambiente; Secretaria de Assuntos Jurídicos; Secretaria de Orçamento Participativo e
Gestão Cidadã, Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Públicos; Secretaria de Políticas
da Assistência Social; Secretaria de Comunicação Social; Secretaria de Finanças; Câmara
Municipal do Recife; Empresa de Urbanização do Recife (URB); Empresa de Manutenção e
Limpeza Urbana (EMLURB); e Instituto de Assistência Social e Cidadania.
Compete à Codecir realizar ações proativas e preventivas que englobam as ações de
monitoramento e contingenciamento das áreas de risco, bem como ações de comunicação. As
ações de monitoramento são realizadas nas áreas de risco de morros e planícies. Ocorrem
antes e depois do inverno. Nessa atividade é realizado um diagnóstico e/ou um prognóstico
com caráter multidisciplinar, abrangendo as proposições de soluções estruturais e não
estruturais voltadas para melhoria da habitabilidade nos assentamentos precários.
A ação de contingenciamento trata-se de um plano contendo previsão climatológica,
descrição das competências e atribuições de todos os órgãos internos e externos da
Administração Municipal, relação dos nomes e telefones dos agentes das diversas agências
envolvidas, roteiro de atendimento emergencial localizado com descrição dos equipamentos
comunitários disponíveis nas localidades e Plano Operacional para o caso da ocorrência de
acidentes. A ação de contingenciamento envolve diversos órgãos tais como a URB,
EMLURB, Secretaria de Saneamento, o Exército, dentre outros. É realizada no período
anterior ao inverno e também é denominada de operação varredura.
As ações de comunicação do risco englobam as ações informativas nas comunidades
com maior grau de vulnerabilidade; comunicação aos parceiros internos e externos, além da
sociedade civil através de mídia espontânea do conteúdo do Plano de Contingência; realização
de palestras nas unidades de ensino instaladas diretamente nas regiões mais críticas. Os eixos
das ações informativas são: (1) Ações de porta a porta informativa nas localidades
diagnosticadas; (2) Palestras nas escolas municipais; (3) Participação, por micro-região, dos
fóruns do Orçamento Participativo.
A Codecir também atua nas ações de emergência e/ou socorro, que compreendem
atividades preventivas assistenciais de abrigamento, atividades de logística, atividades de
assistência e atividades de promoção à saúde.
As ações de resposta, ou reabilitadoras, consistem no reparo dos danos e na
requalificação dos espaços, de modo a permitir o retorno à normalidade das áreas atingidas.
As principais atividades consistem em: (1) Mitigação dos riscos nos espaços degradados pelos
desastres; (2) Desobstrução das vias; (3) Demolição de estruturas danificadas e/ou em risco;
(4) Realização de avaliações de danos; (5) Remoção de escombros e entulhos nos locais de
desastres; (6) Reabilitação dos serviços essenciais (água, luz, telefonia); (7) Realocação de
famílias para conjuntos habitacionais; (8) Recuperação de unidades habitacionais de baixa
renda; (9) Elaboração de laudos técnicos dos desastres; (10) Redução das vulnerabilidades do
cenário de desastre nas diversas localidades; (11) Realização de limpeza, descontaminação e
desinfecção do ambiente.
O fluxograma a seguir reflete os procedimentos de ocorrências, que são recebidos pela
Codecir através de um sistema de tele-atendimento.

Avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas – Prefeitura de Recife
Auditoria Operacional - Processo TC n° 1002037-8.

13

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Coordenadoria de Controle Externo-CCE
Gerência de Avaliação de Programas e Órgãos Públicos – GEAP

Figura 1 – Fluxograma de Ocorrências

FLUXOGRAMA DE OCORRÊNCIAS
Equipe Técnica
Dia útil: 8:00 as 17:00

Equipe

Gerências das Regionais

operacional

Ger. de Emergência
Ger. de Planejamento

Diretor de Engenharia
ou Diretor Social

Ocorrências
0800 ou

Coord. da Codecir

Ger. de Operações

Secretário SCDUO

Órgãos Parceiros

Prefeito
Equipe de plantão
Final de semana, feriado e
período noturno

Grave ou precipitações
pluviométricas elevadas
Coordenador de Plantão

Plantão das Regionais

Plantão parceiros

Fonte: Plano de Contingência – Alerta 2011 – Secretaria de Controle Desenvolvimento Urbano e Obras / Coordenadoria de Defesa Civil do
Recife.

A Codecir tem suas atividades descentralizadas em seis regionais, sendo elas
Regionais: Plana, Norte, Noroeste, Nordeste, Sul e Oeste. A regional Plana é responsável
pelas áreas alagáveis da cidade, não tendo sido objeto desta auditoria.
Os responsáveis pela gestão das ações do Programa Guarda-Chuva que foi objeto
desta auditoria são: Amir Shwartz, Secretário de Controle, Desenvolvimento Urbano e Obras
da Prefeitura da Cidade do Recife até setembro/2011; Maria José dos Santos de Biase Souza,
que ocupa atualmente esta Secretaria; e Keila Maria Bezerra de Lima Ferreira, Coordenadora
Geral da Codecir.
A seguir, apresenta-se o organograma da Coordenadoria de Defesa Civil do Recife:
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Figura 2 – Organograma da Coordenadoria de Defesa Civil - Recife

Fonte: Coordenadoria de Defesa Civil do Recife - Codecir

2.5. Aspectos orçamentários e financeiros
Neste tópico buscou-se verificar os créditos autorizados e empenhados em confronto
com as despesas realizadas pela Codecir através do programa Guarda-Chuva dos anos de
2006 a 2010. Na tabela a seguir, pode-se visualizar a execução orçamentária e financeira no
período citado.
Tabela 1 – Execução Orçamentária e financeira do Programa Guarda-Chuva Codecir

ANO
2006
2007
2008
2009
2010

AUTORIZADO
LOA + Créditos
A
14.548.832,00
11.873.443,18
12.742.984,09
11.932.744,99
11.293.752,29

EMPENHADO
B
13.888.099,36
11.801.551,24
12.542.984,09
11.669.774,87
11.272.118,33

PAGO
C
13.874.631,31
11.790.105,74
12.464.962,65
10.944.897,89
11.057.175,89

EXECUÇÃO
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA
(%)
(%)
= B/A
95,46%
99,39%
98,43%
97,80%
99,81%

= C/B
99,90%
99,90%
99,38%
93,79%
98,09%

Fonte: SOFIN - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA DO EXERCÍCIO POR FUNÇÃO, PROGRAMA E
PROJ./ATIVIDADE dos anos de 2006 a 2010.

Nota-se, quando da observação do gráfico a seguir, a tendência de decréscimo dos
valores empenhados. Em 2010 verificou-se o menor valor da série histórica, representando
uma redução de quase 20% em relação ao ano de 2006.
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Gráfico 3 – Valor empenhado Codecir – Guarda-Chuva 2006 a 2010
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Fonte: SOFIN - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA DO
EXERCÍCIO POR FUNÇÃO, PROGRAMA E PROJ./ATIVIDADE dos anos de 2006
a 2010.

3. RESULTADOS DA AUDITORIA

A partir deste capítulo, tendo em vista a delimitação de escopo, inicia-se a descrição
das falhas que foram identificadas ao longo do processo de avaliação, referente ao
gerenciamento do risco, que vêm a comprometer a efetividade das ações de contenção de
deslizamento de encostas no Município do Recife.
3.1. Gerenciamento para minimização dos riscos
3.1.1 Deficiências na gestão dos dados para gerenciamento dos riscos
O gerenciamento para minimização dos riscos é a principal finalidade da Defesa Civil,
consistindo na forma de utilização das informações para subsidiar as ações de mapeamento e
monitoramento com a finalidade de minimizar os riscos de deslizamentos de encostas no
município. Neste ponto será abordada a forma que vêm sendo gerenciados os dados, a
correlação entre este gerenciamento e a redução do número de acidentes e vítimas, o
atendimento às demandas da Codecir por outros órgãos, bem como o cumprimento dos
critérios de priorização para implementação de intervenções estabelecidas no PMRR em
2006. A tabela a seguir apresenta algumas informações sobre os pontos de risco.
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Tabela 2 – Percentual dos setores de risco com relação às áreas de morros e do município em Recife - PMRR
Setores de
risco
R1
R2
R3
R4
Total

Nº de
setores
137
133
327
80
677

Nº de
edificações

População dos
setores

41.083
16.104
9.601
2.216
69.004

Moradias
ameaçadas

164.332
64.416
38.408
8.864
276.016

Fonte: Plano Municipal de Redução de Risco em Assentamentos Precários – Recife

0
28
2.037
526
2.591

Moradias
p/
remoção
0
0
113
74
187

Área dos
setores
(ha)
1.079,38
394,81
232,27
62,53
1.768,99

O quadro a seguir, retirado do PMRR, apresenta a definição dos quatro níveis de risco:
Quadro 1 – Definição dos níveis de risco
NÍVEL DE
RISCO
Risco Muito
Alto (R4)

Risco Alto (R3)

Risco Médio
(R2)

Risco Baixo
(R1)

DEFINIÇÃO
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e a falta de intervenção no Setor
são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e
erosão. As evidências de instabilidade são expressivas e estão presentes em grande número
ou magnitude. Processo de instabilização em avançado estágio de desenvolvimento. É a
condição mais crítica. Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de
eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de 1 ano.
Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de intervenção no Setor
são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e erosão.
Observa-se a presença de significativas evidências de instabilidades. Processo de
instabilização em pleno desenvolvimento. Mantidas as condições existentes, é possível a
ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas no
período de 1 ano.
Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de intervenção no Setor
são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e
erosão. Observa-se a presença de algumas evidências de instabilidade. Processo de
instabilização em estágio inicial de desenvolvimento. Mantidas as condições existentes, é
reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas
intensas e prolongadas no período de 1 ano.
Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de intervenção no Setor
são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e
erosão. Não se observa(m) evidência(s) de instabilidade ou processo de instabilização de
encostas. É a condição menos crítica. Mantidas as condições existentes, não se espera a
ocorrência de eventos destrutivos no período de 1 ano.

Fonte: Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR – Recife

Segundo dados apresentados no trabalho do PMRR em 2006, 469.332 pessoas
ocupavam as áreas de morro do município de Recife, sendo 276.016 em 96 assentamentos
precários mapeados nos morros. O quantitativo de pessoas que ocupavam moradias em
setores de risco classificados como alto e muito alto era de 10.364 pessoas, tendo sido 748
pessoas indicadas para deixarem suas moradias.
Segundo o PMRR foram indicadas para monitoramento aquelas moradias que,
mesmo sob risco, poderiam ser acompanhadas sistematicamente pela defesa civil, que
indicaria, a depender da evolução das suas condições, a necessidade de saída da família para
locais mais seguros.
Ainda segundo o PMRR foram indicadas para remoção aquelas moradias que não
apresentavam condições de permanecerem nos locais em que se encontravam, seja pela
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inviabilidade técnica ou econômica de reduzir o seu risco com obras, ou aquelas que
precisassem dar espaço às intervenções indispensáveis para a redução do risco na área.
Tendo em vista que o Plano Municipal de Redução de Risco foi um trabalho realizado
de forma pontual, gerou-se a necessidade de atualização permanente deste trabalho pela
Defesa Civil do Município. Este trabalho de retroalimentação dos setores e pontos de risco,
com a devida caracterização dos devidos graus de risco, seria realizado pelos técnicos da
Defesa Civil do Município quando dos trabalhos de monitoramento dos pontos de risco
realizados ao longo dos anos.
O PMRR, à época, também apontou alguns problemas existentes na Codecir, quanto
ao gerenciamento dos dados e sugeriu recomendações para otimização das ações da Defesa
Civil, ressalta-se a subutilização do sistema de geoinformação agregado a um banco de dados
bem estruturado e disponível para o Sistema de Defesa Civil, considerando-se também todos
os parceiros do Programa Guarda-Chuva.
Registra-se no PMMR:
Grande parte das informações de campo do período 2001-2005 ainda se
encontram em papel, ou seja, não alimentaram o BD, representando uma
grande perda de informações, não só quanto ao detalhamento das ocorrências,
como quanto aos dados sócio-econômicos, mundialmente reconhecidos como um
componente da maior relevância para identificar a vulnerabilidade das
populações sujeitas a acidentes. O componente sócio-econômico permite avaliar
o risco com mais realismo, quanto às perdas potenciais econômicas e mesmo a
perda de vidas. Para isso sugere-se o resgate das informações ainda não
processadas, para o Banco de Dados, o que poderia ser realizado em regime de
mutirão por técnicos do sistema ou por estagiários temporários, agregados à
Codecir para esse fim. Ainda com relação ao potencial oferecido pelo sistema de
geoinformação merece destaque a falta de cultura técnica no uso dessas
ferramentas. Muitas informações poderiam estar sendo atualizadas em tempo
real, se os técnicos levassem em suas pranchetas, durantes as visitas de campo,
os mapas detalhados das áreas a serem visitadas e sobre essas bases fizessem as
atualizações dos elementos viários, edificações, endereços etc. (Grifo nosso).

Observa-se que desde 2006, quando da elaboração do PMRR, já tinham sido
apontados problemas quanto à ausência de banco de dados, bem como à falta de cultura
técnica no uso de sistemas de geoinformação.
No PMRR foram feitas algumas sugestões para melhoria do fluxo de informações, tais
como descrito a seguir:
Para melhorar esse gargalo no transito de informações, sugere-se a formação de
uma biblioteca de dados em papel, com mapas em uma página (A4 ou Ofício),
para cada Regional, organizados em pastas por Localidade, constando dos dados
mais recentes do mapeamento de risco realizado para o PMRR, que tem como
unidade básica o Setor de Risco, associando-os às Fichas de Vistoria que são
arquivadas nas regionais. Nesses mapas devem constar também as informações
de rotina do gerenciamento de risco como as moradias ameaçadas e a serem
removidas, os casos de Monitoramento já existentes, os Auxílios Moradia, além
de outras informações relevantes para os técnicos que vão para o campo.
Dispondo desse material, os técnicos poderão portar esses mapas em suas
pranchetas, além de imagens de satélite para melhorar o reconhecimento dos
detalhes de campo, corrigindo e acrescentando detalhes diretamente sobre essas
bases, que seriam posteriormente digitalizadas e incorporadas ao Banco de
dados, pela equipe de geoprocessamento e informática.

Avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas – Prefeitura de Recife
Auditoria Operacional - Processo TC n° 1002037-8.

18

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Coordenadoria de Controle Externo-CCE
Gerência de Avaliação de Programas e Órgãos Públicos – GEAP

Durante os trabalhos de auditoria constatou-se que o problema persiste. Observou-se
que inexiste um banco de dados com informações consolidadas e georreferenciadas e que o
trabalho de atualização e retroalimentação dos pontos e setores de risco apontados no PMRR
não vem sendo realizado de forma sistematizada.
Em visitas realizadas à Codecir e às cinco regionais, constatou-se que o controle dos
pontos de risco é realizado apenas quando das demandas que são solicitadas à Defesa Civil.
Existe também um trabalho de monitoramento, todavia não vem cumprindo a totalidade dos
pontos. Os registros das vistorias que são realizadas em campo quando do atendimento das
solicitações da população, ou dos trabalhos de monitoramento ficam arquivados em pastas,
sejam aquelas que resultaram em processo de auxílio-moradia ou apenas as fichas técnicas de
engenharia. As pastas referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011 encontram-se arquivadas nas
regionais. As pastas de 2008 para trás encontram-se arquivadas na Codecir.
Para se saber o quantitativo de pontos de risco é necessário que se faça um
levantamento de todas estas pastas. Uma prova desse fato foi a constatação da equipe de
auditoria, quando das visitas à base da Codecir e às cinco regionais, quando por duas vezes, a
equipe de auditoria solicitou o número de pontos de risco existentes. A primeira se deu ainda
no ano de 2010, quando do início da auditoria, que foi posteriormente interrompida, quando
do período de chuvas. No item “6” do Ofício GEAP nº 01/2010 datado de 27/05/2010, (fls.
34-35) foram solicitados o quantitativo total de imóveis localizados em áreas de risco
classificado pelos níveis de risco no ano de 2010. A resposta veio através do Ofício nº
246/2010 – GAB/SCDUO protocolado nesta Corte em 18/06/2010, no qual foi fornecida uma
tabela (fls. 66) onde consta um quantitativo de 10.408 imóveis em situação de risco de
classificação de R1 a R4 distribuídos nas cinco regionais da Codecir. Ressalta-se a
discrepância destes dados com as informações constantes no PMRR, de 2006, onde foram
apontadas 69.004 edificações em igual classificação de risco (R1 a R4), o que pode indicar
falta de controle dos dados e informações por parte da Codecir.
Tendo em vista que a auditoria foi interrompida no ano de 2010 devido à chegada do
período de chuvas, fez-se necessário solicitar uma atualização dos dados sobre pontos de
risco. Esta segunda solicitação se deu através do item ”2” do Ofício GEAP nº 11/2011 datado
de 07/04/2011 (fls. 15). Este ofício foi reiterado pelo Ofício GEAP nº 12/2011. Em resposta a
esta reiteração, a Secretaria enviou o Ofício nº 214/2011-GAB/SCDUO (fls.48), o qual
encaminha parte da documentação solicitada e informa que: “Quanto aos demais subitens,
estamos levantando os dados requisitados e tão logo seja concluído o trabalho enviaremos o
resultado a essa Coordenadoria”. Após esta resposta solicitou-se informar qual o prazo para
entrega necessário para os itens pendentes (Ofício GEAP nº 15/2011- fls. 12). No Ofício nº
242/2011 GAB/SCDUO (fls. 46), datado de 04/05/2011 foi dada a seguinte resposta:
“Quanto à resposta aos itens 2 e 3 do Ofício GEAP nº 11/2011, encarecemos a
V.S.a um prazo de 60 (sessenta) dias, dada a quantidade de informações
requisitadas, demandando tempo e pessoal qualificado, considerando ainda o
atual período de “Alerta Máximo”, em que houve convocação geral dos
servidores atuantes no Plano Preventivo de Defesa Civil do Recife – PREVER,
gerenciado pela Codecir, conforme Decreto Municipal nº 25787 de 25 de abril de
2011, cópia anexa”.

Em 07 de julho de 2011 foi protocolado no TCE o Ofício nº 364/2011 – GAB/SCDUO
com a relação dos pontos de risco por regional e as planilhas de registro de monitoramento
fornecidas pelas regionais (fls.37 a 44), totalizando 7.397 pontos de risco de classificação R3
e R4 distribuídos nas cinco regionais da Codecir. Comparando-se as informações sobre
pontos de risco fornecidas no ano de 2010 (Ofício nº 246/2010 – GAB/SCDUO), com as
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informações atuais, constata-se que houve um aumento de 605 pontos de risco de
classificação R3 e R4, de junho de 2010 a junho de 2011, conforme tabela a seguir:
Tabela 3 – Quadro comparativo - Nº de pontos de risco – 2010 e 2011
Regional
Norte
Noroeste
Nordeste
Oeste
Sul
Total Geral
Total R3+R4
Diferença:

Nº de pontos de risco – Junho/2010 Nº de pontos de risco – Julho/2011
R3
R4
R3
R4
634
152
1604
694
633
1655
680
152
1192
619
1759
369
413
175
758
189
1050
269
940
252
3922
2870
5741
1656
6792
7397
605

Fonte: Equipe de Auditoria com base nos dados fornecidos pela Codecir.

Analisando-se a resposta dada no Ofício, percebe-se claramente que, dado à
necessidade de um prazo de 60 dias para se levantar as informações, a Codecir não tem
disponibilizado em banco de dados o número atualizado de pontos de risco, por classificação
de risco, por regional, tal como já constatado anteriormente no PMRR, e consequentemente,
não atualiza as informações sobre pontos de risco constantes do PMRR.
Outra evidência deste fato é o próprio Plano de Contingência – Alerta 2011, o único
ponto em que se faz referência ao quantitativo de pontos de risco, é o item 6.1 – Plano
Municipal de Redução de Risco, onde é transcrita uma tabela do PMRR (elaborado no ano de
2006) onde consta o quantitativo de setores de risco, por classificação, por regional, ou seja,
não foram disponibilizados dados atualizados sobre o quantitativo de pontos de risco. Nos
planos de contingência dos anos anteriores também constam as mesmas informações do
PMRR, realizado em 2006.
O Plano de Contingência é um instrumento realizado anualmente e tem por finalidade
envolver órgãos integrantes do sistema de defesa civil para otimizar ações de resposta aos
desastres, conforme as diretrizes da Política Nacional de Defesa Civil. Configura-se num
conjunto de definições para o desenvolvimento de procedimentos por meio da Secretaria de
Obras, Manutenção e Defesa Civil do Recife, durante situações de emergências no âmbito
municipal.
O Plano de Contingência é um instrumento que tem como objetivo demonstrar as
linhas de ação para preparação do sistema municipal de defesa civil realizar a
operacionalização de ações de assistência e socorro à população de forma descentralizada.
O trabalho de mapeamento dos pontos de risco através da retroalimentação dos dados,
além de estar previsto quando da realização do PMRR, e ser um dos insumos para realização
das atribuições da Defesa Civil, é de suma importância tendo em vista que, com o aumento da
população do município e das áreas ocupadas, há também um aumento do número de pontos
de risco, tornando-se necessário à Defesa Civil saber em tempo real qual o quantitativo e
localização dos setores e pontos de riscos existentes no município.
A ausência de dados concretos e atualizados sobre o número de pontos de risco
dificulta o planejamento das ações de monitoramento do risco de deslizamento de encostas.
Uma evidência da importância da atualização dos dados sobre os pontos de risco foi
constatada quando da vistoria realizada pela equipe de auditoria, conjuntamente com técnicos
Avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas – Prefeitura de Recife
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da Codecir, no dia 11/08/2011, a alguns pontos de risco da Regional Norte escolhidos de uma
amostra de fichas técnicas de engenharia, que será mais detalhada nos itens “3.1.2” e “3.1.3”
deste relatório. Foram visitados oito pontos de risco desta regional, onde foram constatadas,
em alguns casos, discrepâncias dos graus de risco fixados quando da última vistoria realizada
pelas equipes da Codecir e a realidade atual, bem como entraves decorrentes de atitudes dos
próprios moradores que levam à permanência da situação de risco.
Na Rua Artur Nogueira situada no Alto do Maracanã, foi constatada uma situação de
risco, decorrente da ação dos próprios moradores. O morador do imóvel de nº 38, que teve sua
última vistoria realizada no ano de 2009 e classificado como grau de risco 1, recusa-se a
retirar três coqueiros que põem em risco a barreira, que dá sustentação ao seu próprio imóvel
e que, caso venha a deslizar causará danos ao imóvel situado abaixo (nº 54 da mesma rua).
Observou-se também que a barreira encontra-se parcialmente protegida por lonas, bem como
a ocorrência de infiltrações provenientes do imóvel de nº 38. Salienta-se que, com base na
vistoria realizada, o imóvel de nº 38 encontra-se enquadrado nos parâmetros que definem o
grau de risco R4, com muito alta possibilidade para o desenvolvimento de processos de
deslizamento, não obstante ter sido classificado como de grau de risco R1 na última ficha
técnica de engenharia da Codecir. A documentação fotográfica a seguir evidencia este caso:
Figura 3 – Documentação fotográfica - Regional Norte – Imóveis situados à Rua Artur Nogueira

Rua Artur Nogueira, 38 – Alto do Maracanã – Imóvel
de nº 38 – Presença de árvores (coqueiros e aroeira),
bem como lona já deteriorada

Rua Artur Nogueira, 54 – Alto do Maracanã – Imóvel
situado abaixo da barreira.
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Rua Artur Nogueira, 54 – Alto do Maracanã – Imóvel situado abaixo da barreira.
Fonte: Equipe de auditoria

Na Rua Pedro Paulo de Souza, também situada no Alto do Maracanã, também foram
identificados os imóveis de números 500 e 500A. O primeiro classificado como de nível R4 e
o segundo como de nível R2. Os condicionantes geológicos-geotécnicos constatados quando
da vistoria e as fotos dos dois imóveis a seguir, revelam que os dois se encontram em níveis
de risco R4 e que, ambos apresentam muito alta possibilidade de risco de deslizamento.
Figura 4 – Documentação fotográfica - Regional Norte – Imóveis situados à Rua Pedro Paulo de Souza

Rua Pedro Paulo de Souza, 500A - Imóvel em situação
de risco R4 com barreira desprotegida, com acúmulo de
lixo e presença de reservatório d´água, que aumenta o
risco de deslizamento da barreira.

Rua Pedro Paulo de Souza, 500 - Imóvel adjacente
em situação de risco R4 com barreira desprotegida
(Apenas proteção vegetal)

Fonte: Equipe de auditoria

Uma das causas que contribui para o problema da desatualização dos dados é a falta de
sistema informatizado e integrado com as regionais. Todo o controle de dados é realizado
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Auditoria Operacional - Processo TC n° 1002037-8.

22

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Coordenadoria de Controle Externo-CCE
Gerência de Avaliação de Programas e Órgãos Públicos – GEAP

através de planilhas eletrônicas, tal como descrito em resposta ao Ofício enviado pela equipe
de auditoria:
Em resposta ao Ofício GEAP nº 06/2011 foi informado pelo Gestor que: Os
sistemas utilizados nas ações operacionais e de planejamento da Codecir, são
sistemas departamentais, desenvolvidos em bancos de dados padrão ACCESS,
que controlam os serviços de pagamento do auxílio moradia, a colocação de
lonas plásticas e boletim de ocorrências. No caso do monitoramento das áreas de
risco são utilizadas planilhas eletrônicas padrão Excel e documentos de texto no
padrão Word.

Dessa forma, como resultado do exposto, recomenda-se à Codecir:


Atualizar de forma contínua e sistemática as informações sobre setores e
pontos de risco do município de forma a retroalimentar permanentemente
as informações levantadas quando da realização do PMRR;



Adquirir sistema informatizado de banco de dados que contemple, dentre
outras informações, o mapeamento e monitoramento dos setores e pontos
de risco com critérios hierárquicos;



Atualizar a base cartográfica do município com vistas a obter um
georreferenciamento mais preciso e facilitar os trabalhos das equipes de
campo.

Espera-se que, com a implementação destas recomendações, ocorra um melhor
controle sobre os pontos de risco, facilitando também os trabalhos de monitoramento e
emergenciais, ocasionando menos vítimas e redução nos custos com medidas emergenciais e
paliativas tais como colocação de lonas plásticas e concessão de auxílio moradia.
3.1.2 Demora ou ausência na implementação de soluções definitivas
Segundo análise realizada durante a auditoria, a Secretaria de Controle e
Desenvolvimento Urbano e Obras juntamente com a Codecir não têm demonstrado uma
atuação proativa em relação à implementação de soluções definitivas visando a minimização
do risco de deslizamento de encostas, que atualmente consiste em:


Adoção de medida essencial, todavia, paliativa, como o auxílio moradia;



Existência de endereços identificados antes de 2004 como pontos de risco que
perduram até a data atual; e



Bixo percentual de execução de demandas da Codecir por órgão parceiros.
Foram as principais evidências encontradas na auditoria realizada pela equipe.

A atuação da Codecir tem como objetivo a redução de desastres e compreende ações
de prevenção, de preparação para emergências e desastres, de resposta aos desastres e de
reconstrução5. Estas atribuições são previstas no art. 158 do Plano Diretor do Município Lei
nº 15.547/91, e na Lei Ordinária Municipal nº Lei nº 17.568/2009, art. 6º, como a seguir:

5

http://www.defesacivil.gov.br/sindec/index.asp em 17/05/2011
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Lei nº 15.547/91 - Art. 158. São objetivos do Sistema de Defesa Civil da Cidade
do Recife:
I - a prevenção dos efeitos das enchentes, deslizamentos de barreiras,
desmoronamentos e situações de risco através do controle e fiscalização das
causas, acompanhamento dos índices pluviométricos e redução das
consequências, mediante ações articuladas inclusive pela implantação de
alternativas de trânsito para áreas sujeitas a inundações;
II - o impedimento e a fiscalização da ocupação de áreas de riscos, faixas
marginais de rios e canais, lagoas e vias públicas, e encostas íngremes de morros;
III - organização da comunidade na atuação preventiva e imediata na defesa da
cidade.
Lei nº 17.568/2009 - Art. 6º. A atual Secretaria de Planejamento Participativo,
Obras e Desenvolvimento Urbano Ambiental passa a denominar-se Secretaria de
Controle e Desenvolvimento Urbano e Obras, incumbida das seguintes
atribuições:
[...]
III - promover a defesa civil do Município do Recife, em articulação com as
demais entidades de defesa civil e com as diversas secretarias municipais,
através da formulação e da execução de planos e programas de caráter
preventivo, permanente e emergencial, educativo e assistencial; (Grifo nosso)

Como elementos para embasar este achado de auditoria a equipe analisou três
vertentes, sendo a primeira o auxílio moradia. Solicitou-se por ofício ao órgão a relação
atualizada de beneficiários do auxílio moradia e como resposta foi encaminhada à equipe a
listagem contendo 4.835 beneficiários, atualizada até março 2011, na qual se fez necessários
fazer as seguintes ponderações:


Foram excluídos 237 beneficiários (4,9%) da amostra por não apresentarem dados
congruentes para análise;



4.598 beneficiários formaram a base de dados, sendo 1.924 excluídos e 2.674 ativos;



O cálculo do tempo de permanência dos excluídos subtraiu a data de exclusão da data
de inclusão; e



Para os beneficiário ativos, o cálculo do tempo de permanência levou em consideração
a data final de 01/03/2011 e a data de inclusão no programa, uma vez que o arquivo
foi entregue em abril do mesmo ano à equipe.

Durante a execução da auditoria, verificou-se a adoção do auxílio moradia na
minimização iminente do risco, refletindo o cuidado imediato do órgão na preservação da
vida. Todavia a adoção desta medida paliativa para prevenção do risco de deslizamento de
barreiras deve ser transitória, solucionando o problema habitacional da família. Ao analisar a
relação de beneficiários entregue pela Codecir à equipe de auditoria, verificou-se que mais da
metade dos beneficiários ainda estão ativos, como pode ser observado no gráfico a seguir.
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Gráfico 4 – Situação dos beneficiários do auxílio moradia
INAT IVOS;
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Fonte: Relatórios de Auxílio Moradia – Codecir

Dos 2.674 beneficiários ativos, 66% (1.768) recebem o auxílio há mais de 5 anos e
ainda não tiveram a situação resolvida. O gráfico a seguir apresenta mais detalhes:
Gráfico 5 – Beneficiários ATIVOS x tempo de permanência em anos
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Fonte: Relatórios de Auxílio Moradia – Codecir

A média geral de permanência entre os beneficiários é de 61 meses – 5 anos. Todavia,
quando se trata dos beneficiários ativos a situação é agravada passando para 81 meses, ou
seja, quase 7 anos recebendo o benefício sem resolver a situação.
Gráfico 6 – Média de permanência em meses dos beneficiários do auxílio moradia
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Fonte: Relatórios de Auxílio Moradia – Codecir

Analisando os beneficiários inativos, conclui-se que a média de permanência é de 33
meses, ou seja, quase três anos e que 39% (747) saíram do programa em até um ano.
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Gráfico 7 – Beneficiários INATIVOS x tempo de permanência em anos
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Fonte: Relatórios de Auxílio Moradia – Codecir

Ressalte-se que as famílias entram no programa de benefício quando atingem a
situação de risco muito alto e o tempo de permanência como beneficiários no auxílio moradia
corresponde ao mesmo tempo a que as famílias aguardam uma solução habitacional
definitiva, seja uma obra estruturadora ou uma unidade num conjunto habitacional, nos casos
em que o retorno ao local de residência anterior é inviável.
O valor concedido como benefício é de R$ 151,00 por família, segundo o Decreto nº
18.810, de 30 de março de 2001. Os valores despendidos por ano ultrapassaram R$ 8
milhões/ano em 2008 e 2009 o que representa 64,7% e 71% respectivamente dos valores
empenhados pelo Programa Guarda-Chuva na Codecir nos mesmos anos.
Gráfico 8 – Valores despendidos com auxílio moradia 2005 - abr/2010
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Fonte: Relatórios de Auxílio Moradia – Codecir
* dados até abril/2010

A falta de adoção ou demora na implementação de medidas definitivas não se retrata
apenas na análise do auxílio moradia, a equipe selecionou uma amostra intencional de duas
regionais da Codecir. A seleção ocorreu com base nos seguintes critérios metodológicos:
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Foram selecionadas as duas regionais que apresentaram o maior número de vítimas
fatais e deslizamento de barreiras nos anos de 2009 e 2010;



Foram selecionadas no arquivo da sede da Codecir fichas técnicas de engenharia dos
anos anteriores a 2009 das duas regionais selecionadas;



Com base nas fichas técnicas de engenharia mais antigas, a equipe se dirigiu às
regionais para procurar as fichas atuais correspondentes aos endereços de risco
localizados no arquivo da sede;



A amostra final totalizou 242 pontos de risco, sendo 77 da regional Sul e 165 da
Regional Norte.

Ressalte-se que a regional Sul apresentou maior organização dos dados e transparência
das informações. Verificou-se nesta regional um melhor gerenciamento dos dados,
evidenciando assim maior organização, transparência e séries histórias que viabilizaram
melhores análises. Dessa forma foi possível evidenciar pontos de risco identificados desde
1998, o que não foi possível identificar nas demais regionais por falta de sistematização dos
dados.
A amostra selecionada evidenciou alguns casos de recorrências de pontos de risco que
vem sendo monitorados ao longo de vários anos. A tabela a seguir foi extraída da tabulação
dos dados da amostra das regionais e apresenta a quantidade de vistorias por ano constantes
nas fichas técnicas de engenharia selecionadas.
Tabela 4 – Recorrência de pontos de risco monitorados
Pontos
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Total de vistorias
de risco*
2
1
1
1
2
4
1
1
1
12
171
6
2
1
1
10
173
1
2
2
2
1
8
174
2
2
1
1
1
7
176
3
1
1
2
7
177
1
1
5
1
1
9
217
1
2
3
220
1
1
1
1
4
221
1
1
1
3
222
1
2
2
1
1
1
1
9
223
1
2
3
6
225
1
2
1
2
1
7
226
1
2
2
5
228
1
1
1
1
2
6
229
1
1
2
1
1
1
7
233
2
1
1
1
1
6
234
1
1
1
1
1
5
235
2
1
1
1
1
1
1
8
236
1
1
1
1
4
238
1
3
1
1
1
1
8
239
1
1
1
1
1
1
6
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Pontos
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Total de vistorias
de risco*
240
1
1
1
2
1
6
242
1
3
1
2
1
8
Fonte: Fichas técnicas de engenharia
* Este dado refere-se a ordem em que os pontos de risco da amostra estão relacionados.

Como pode ser verificado, há endereços que persistem em situação de risco desde
1998, demandando várias vistorias das equipes técnicas das regionais, sem, contudo,
solucionar o problema há tanto identificado.
A minimização do risco passa, sem dúvidas, pela execução de obras. A Codecir
demanda aos órgãos parceiros, em geral URB, EMLURB, DIRCON, entre outros, a execução
do que é necessário sofrer intervenção.
A Codecir enviou o resumo das solicitações encaminhadas aos órgãos parceiros/2010
das Regionais Noroeste e Sul. Em análise a estes documentos a equipe de auditoria constatou
que das 67 solicitações realizadas no ano de 2010 por estas regionais, apenas sete foram
atendidas e 56 permanecem aguardando em monitoramento.(Vide gráfico 9)
Gráfico 9 – Solicitações encaminhadas por ofícios/circular pela Defesa Civil – 2009 e 2010
Executado; 7;
10,4%

Outros; 4 ; 6,0%

Monitoramento;
56; 83,6%

Fonte: Solicitações encaminhadas aos órgãos parceiros/2010 regionais noroeste e sul

A Defesa Civil dos municípios deve estar preparada para atender imediatamente a
população atingida por qualquer tipo de desastre, reduzindo perdas materiais e humanas. Com
base nas análises realizadas acima, verificou-se a adoção de medidas importantes, contudo
não definitivas como o auxílio moradia. Constatou-se ainda a permanência de pontos em
situação de risco por mais de 10 anos, bem como o baixo percentual de cumprimento das
solicitações realizadas pela Codecir aos outros órgãos.
A não priorização de diversas gestões ao longo dos anos para as ações de Defesa Civil,
o não estabelecimento de planejamento para soluções definitivas aliados à falta de
informações estruturadas, podem ser apontadas como causas para a demora ou ausência de
implementação de medidas definitivas pelo município.
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Desta forma, recomenda-se à Secretaria de Controle e Desenvolvimento Urbano e
Obras:


Implementar soluções definitivas, tempestivamente e nos pontos com
maior grau de risco, com o objetivo de reduzir o número de pontos de
risco, o número de desastres e os custos com ações de prevenção.

A implementação de soluções definitivas minimizam os custos reiterados com
medidas paliativas, o risco de deslizamentos de barreiras e consequentemente, as perdas
pessoais e materiais.
3.1.3 Deficiências nas ações preventivas de monitoramento para minimização do risco
A partir da análise dos dados disponibilizados pela Codecir no que diz respeito a
desastres ocorridos e às ações de monitoramento do risco realizadas pelo órgão, verificou-se
que não vem sendo realizadas ações preventivas de monitoramento suficientes para a
minimização dos riscos, conforme preconiza o inciso III do Art. 16 da Lei nº 17.568/2009. O
aumento do número de deslizamentos de barreiras, de vítimas fatais nos últimos anos e a
recorrência de monitoramentos nos pontos de risco ao longo dos anos foram as principais
evidências encontradas na auditoria realizada pela equipe.
De acordo com o Plano Diretor do Município do Recife (Lei nº 15.547/91 art. 158),
são objetivos do Sistema de Defesa Civil da Cidade do Recife a prevenção dos efeitos dos
deslizamentos de barreiras, desmoronamentos e situações de risco através do controle e
fiscalização das causas e redução das consequências.
Sendo assim, o inciso III do art. 16 da Lei nº 17.568/2009 estabelece como atribuição
da SCDUO (órgão ao qual a Codecir é vinculada) promover a defesa civil do Município do
Recife, em articulação com as demais entidades de defesa civil e com as diversas secretarias
municipais, através da formulação e da execução de planos e programas de caráter preventivo,
permanente e emergencial, educativo e assistencial.
Foi realizada a análise dos dados disponibilizados pela Codecir no que diz respeito ao
número de deslizamentos ocorridos, número de mortes decorrentes de deslizamento de
encostas, número de pontos de risco e recorrências de atendimento. A partir deles, verificouse que as ações preventivas de monitoramento da Codecir possuem deficiências que não têm
possibilitado a minimização do risco para a população da cidade que habita em áreas
suscetíveis a deslizamento.


Quanto ao número de deslizamentos

No período compreendido entre os anos de 2004 e 2010, os números de deslizamentos
de encostas têm apresentado aumento. Em 2010 houve 538 ocorrências, duas vezes o número
de acidentes ocorridos em 2005 (259) - melhor resultado do período analisado, cujo pico
ocorreu em 2008 quando atingiu 1.058 deslizamentos. O gráfico a seguir apresenta esta
tendência.
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Gráfico 10 – Número de deslizamento de encostas - 2004 a 2010
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Fonte: Balanço Alerta 2010 – Codecir



Quanto ao número de vítimas fatais

Quanto ao número de vítimas fatais ocorridas em função da ocorrência de
deslizamentos, a análise dos últimos anos apresenta, assim como os deslizamentos, uma
tendência de crescimento.
Gráfico 11 – Número de vítimas fatais por deslizamento de encostas - 2005 a 2010
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Fonte: Balanço Alerta 2010 - Codecir

Apesar de, no ano de 2008, terem ocorrido mais deslizamentos, o ano de 2010
apresentou o maior número de vítimas fatais da série analisada.
Após a criação do Programa Guarda-Chuva em 2001, o número de vítimas fatais
reduziu consideravelmente, todavia, desde o seu surgimento, o ano de 2010 apresentou o pior
resultado, aproximando-se de anos anteriores à concepção do programa.
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A Defesa Civil deve atuar retirando as famílias do risco iminente de morte, tal como a
retirada provisória do ponto de risco durante o período de chuvas. Entretanto, como já
mencionado no tópico “3.1.2” deste relatório, a ausência de soluções definitivas, entre outros
fatores, vem ocasionando o aumento do número de pontos de risco na cidade e
consequentemente, a população residente em áreas de risco.


Quanto ao número de pontos de risco

Conforme constatado no item “3.1.1”, a Codecir apresenta deficiência na gestão de
dados para gerenciamento do risco. Esta deficiência se deve à falta de sistematização dos
dados, o que resulta na indisponibilidade tempestiva de informações essenciais para tomada
de decisões e planejamento estratégico. A Codecir enviou, ainda em 2010, o total de pontos
de risco com classificação, os riscos R3 e R4 somavam 6.792, sofrendo um acréscimo de 605
pontos de junho de 2010 a junho de 2011.


Quanto ao número de vistorias realizadas

Cabe destacar que nos anos de 2009 e 2010, segundo os boletins de ocorrência, a
Defesa Civil realizou, respectivamente, 18.351 e 15.137 vistorias técnicas, monitoramentos e
atendimentos, uma redução de 3.214 atendimentos. Considerando-se os dados do PMRR,
embora desatualizados, e considerando que cada uma das visitas foi realizada em um imóvel
diferente, implica dizer que das 69.004 edificações em áreas de risco (dados de 2006), apenas
22% receberam vistorias da Codecir em 2010.
Gráfico 12 – Número de vistorias técnicas, monitoramentos e atendimentos realizados - 2009 e 2010
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Fonte: Boletins de ocorrência 2009 e 2010 - Codecir



Quanto à recorrência de ocorrências por ponto de risco

A partir dos dados fornecidos referentes às fichas técnicas de engenharia selecionadas
na amostra intencional das regionais Norte e Sul, foi possível verificar se havia recorrência de
ocorrências no mesmo ponto de risco ao longo do período analisado.
Na amostra selecionada de 242 pontos, 41 foram excluídos para esta análise por não
apresentarem o grau de risco. Dos 201 pontos de risco analisados (vide apêndice A), foram
identificadas 463 fichas técnicas de engenharia no período de 2000 a 2011, o que resulta em
2,3 visitas por ponto de risco no período de 12 anos. Ressalte-se que na amostra, 81% dos 201
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imóveis analisados receberam duas visitas no período de 2005 a 2011. O gráfico a seguir
mostra ilustra esta informação.
Gráfico 13 – Quantitativo de imóveis x visitas – 2005 a 2011
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Fonte: Fichas técnicas de engenharia

A recorrência é constatada quando se verifica que imóveis são classificados com grau
de risco e estes mesmos imóveis permanecem em situação de risco no decorrer dos anos sem
solução dos problemas ocasionadores do risco.
Dos 201 casos analisados (vide apêndice com datas das vistorias das fichas técnicas de
engenharia) constatamos a existência de alguns pontos de risco mais graves para os quais
chamamos à atenção.
O imóvel 177 da amostra situado na Rua Ibirá nº 335 recebeu nove visitas entre 2000 e
2009, foi considerado grau de risco 4 (muito alto) em 2000. Em 2006 recebeu uma visita com
indicação de retirada imediata da família. Em 2007 recebeu cinco visitas da Codecir que
manteve sua classificação de risco grau 4 igualmente com indicação de retirada imediata da
família. Em 2008 recebeu uma nova visita da Codecir que o classificou com o mesmo risco,
deixando como encaminhamento a retirada em caso de chuva. Após nove anos, em 2009, data
da última ficha técnica, o imóvel recebeu mais uma visita da Codecir que, desta vez,
classificou-o como grau de risco 3 (alto). No dia 17/08/2011 a equipe de auditoria realizou
visita in loco para este imóvel e encontrou a obra de contenção da barreira finalizada,
realizada pelo Programa Parceria nos Morros.
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Figura 5 – Documentação fotográfica - Regional Sul – Imóvel situado à Rua Ibirá

Rua Ibirá, 335 - Imóvel com obra de contenção
realizada na barreira.

Rua Ibirá, 335 - Imóvel com obra de contenção
realizada na barreira.

Fonte: Equipe de auditoria

O imóvel 182 da amostra situado na Rua Cândido Mendes, nº 135-A recebeu quatro
visitas, uma em 2006, duas em 2009 e uma em 2010. Na primeira vistoria foi classificado
como grau de risco 2 (médio), permanecendo nesta classificação em 2009 e passando para
risco 3 (alto) em 2010, evidenciando o agravamento da situação dos pontos de risco. Em visita
ao endereço de risco a equipe verificou que o imóvel permanece em situação de risco 3, com a
barreira protegida por lonas plásticas, não tendo sido realizada nenhuma obra de contenção no
local.
Figura 6 – Documentação fotográfica - Regional Sul – Imóvel situado à Rua Cândido Mendes

Rua Cândido Mendes, nº 135-A barreira coberta com
lona

Rua Cândido Mendes, nº 135-A distância do imóvel
da crista da barreira (menos de dois metros)

Fonte: Equipe de auditoria

O imóvel 191 da amostra, situado na Rua Rio dos Cedros nº 584, recebeu quatro
visitas, uma em 2008, uma em 2009 e duas em 2010. Na primeira vistoria foi classificado
como grau de risco 3 (alto), passando para risco 4 (muito alto) em 2009, novamente risco 3
(alto) em 2010, e mais uma vez risco 4 (muito alto) na última visita em 28/06/2010, seis dias
depois de ter sido classificado como risco 3, evidenciando o agravamento da situação dos
pontos de risco. Em visita ao endereço de risco a equipe constatou que está sendo executada
uma obra de contenção na Rua Francisco Beltrão, que beneficiará, também o imóvel visitado.
(Contrato nº 054/2010, Lote II da Concorrência nº 02/2010).
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Figura 7 – Documentação fotográfica - Regional Sul – Imóveis situados à Rua Rio dos Cedros

Rua Rio dos Cedros nº 584 – obra coletiva de
contenção de barreira

Rua Rio dos Cedros nº 584 – obra coletiva de
contenção de barreira

Fonte: Equipe de auditoria

O imóvel 230 da amostra situado na Rua Esperança do Norte, nº 4-A foi indicado para
retirada imediata da família em junho/2007, na segunda das três visitas recebidas no período
analisado, onde foi classificado com grau de risco 4 (muito alto). Em janeiro/2009 o imóvel
permanecia com grau de risco 4, sem solução da causa que originou o risco. Em visita ao local
a equipe verificou que o imóvel ainda se encontra em situação de risco, não tendo sido
realizada obra de contenção no local.
Figura 8 – Documentação fotográfica - Regional Sul – Imóvel situado à Rua Esperança do Norte

Rua Esperança do Norte 4-A - Imóvel barreira
com cobertura vegetal.
Fonte: Equipe de auditoria

A análise das recorrências de ocorrências e do histórico de alguns pontos de risco
pretendeu exemplificar casos de famílias que vivem em situação de risco ao longo de anos
sem que medidas sejam tomadas para retirada definitiva das pessoas da situação de risco. Os
resultados das análises são apenas exemplificativos, visto que a Codecir não possui os dados
quantitativos exatos do número de famílias que habitam pontos de risco classificados em alto
e muito alto e permanecem nessa mesma situação por vários anos. Caso os imóveis, conforme
demonstrado, mantenham-se em situação de risco e a situação não seja resolvida de forma
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definitiva, a tendência é de que o risco se agrave e que surjam novos pontos de risco, tornando
o monitoramento dos pontos inviável.
Dentre as causas para as deficiências nas ações preventivas de monitoramento foi
identificada a deficiência de recursos logísticos para a realização das ações da Codecir, bem
como a falta de gerenciamento dos dados.
Os efeitos que decorrem da deficiência de ações preventivas de monitoramento da
Defesa Civil são os danos humanos, materiais e/ou ambientais com consequentes prejuízos
econômicos e sociais para a população e município.
Dessa forma, recomenda-se à Codecir:


Planejar a realização das vistorias de monitoramento, independentemente
da demanda da população, prioritariamente nos imóveis de risco alto e
muito alto;



Realizar vistorias de monitoramento prioritariamente nos imóveis de risco
alto (R3) e muito alto (R4), especialmente nos meses que antecedem os
períodos críticos de chuva, independentemente da demanda da população,
com o intuito de dar providências a medidas preventivas e de acompanhar
o cumprimento dos encaminhamentos tomados em vistorias anteriores.

Com a adoção de medidas preventivas de monitoramento, espera-se que haja redução
no número de vítimas e acidentes, reduzindo assim a ocorrência de perdas pessoais e
materiais.
3.1.4 Descumprimento dos critérios de priorização para intervenções nos setores de risco
Durante os trabalhos de auditoria constatou-se que a Prefeitura de Recife não vem
cumprindo os critérios de priorização para intervenções nos setores de risco apontados no
Plano Municipal de Redução de Riscos.
As intervenções consistem em ações estruturais que visam diminuir de forma
definitiva o risco no setor de risco. O quadro a seguir relaciona os principais tipos de
intervenção existentes:
Quadro 2 – Principais tipos de intervenção nos setores de risco
TIPO DE INTERVENÇÃO
Serviços de limpeza e recuperação
Proteção vegetal
Drenagem superficial e acessos
Revestimento de taludes
Desmonte de blocos e matacões
Obras de drenagem de subsuperfície
Estrutura de contenção (localizadas)
Estrutura de contenção (médio e grande porte)
Terraplenagem
Remoção de moradias
Fonte: Adaptado de Tipologia de Intervenções voltadas à redução de riscos associados a escorregamentos em encostas ocupadas e a
solapamentos de margens e córregos. (ALHEIROS, 2006,P.64)
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O PMRR estabeleceu diversos critérios para a implementação das intervenções nos
setores de risco. Estes critérios foram discutidos com gestores e técnicos em fóruns de
delegados do Orçamento Participativo. Estes critérios basearam-se numa hierarquização das
ações estruturais que tem por objetivo permitir ao gestor municipal uma análise, em bases
técnicas, dos principais fatores decisórios envolvidos em cada intervenção, subsidiando a
escolha da melhor opção em termos de resultados para a solução do problema do risco. Foram
sugeridos e aceitos os seguintes critérios sequencialmente aplicados:
1. O Grau de Risco: serão considerados prioritários para intervenção os setores que
apresentarem o grau de risco mais elevado;
2. Custo por população beneficiada: representa uma avaliação simplificada da relação
custo-benefício;
3. Custo por Área: serão priorizados os setores que apresentarem o menor custo de
intervenção, por área tratada;
4. A População Beneficiada por Área: serão considerados como prioritários os
setores que apresentarem a maior densidade habitacional (moradores do setor /
área do setor);
Conforme (ALHEIROS, 2006, p.69-70):
Para a hierarquização dos Setores podem ser consideradas diferentes variáveis,
como: Grau de risco, população beneficiada (porte da intervenção), custo da
intervenção, dimensão da área a ser tratada, demandas anteriores da população,
tempo de moradia, viabilidade técnica da intervenção, viabilidade financeira e a
inclusão da área em outros projetos (urbanização, saneamento etc.). A partir
dessas variáveis básicas, outras relações de custo x benefício poderão ser
adotadas para a hierarquização das obras, como: população/área (densidade
habitacional no setor); custo/área; custo/moradia, etc. Ainda é possível
considerar modelos de decisão mais elaborados, com atribuição de notas e pesos
às variáveis consideradas. Em qualquer hipótese, é importante considerar o
grau de risco como variável determinante, para evitar distorções na aplicação
dos recursos, retardando a solução dos problemas mais imediatos. (Grifo nosso)

Foi apresentada, no PMRR, uma tabela que apresenta a relação dos setores de risco
segundo as prioridades obtidas pela aplicação dos critérios, constando o custo das
intervenções por bairros e por localidades, totalizando: R$ 123.132.392,54 para 407 setores
indicados como de risco alto e muito alto. (Data-base: Janeiro de 2007). Ressalta-se também
no PMRR que: “Convém ressaltar que o valor total será aumentado, à medida que as demais
localidades de menor risco forem sendo mapeadas pela Codecir e novos setores de risco alto
e muito alto, forem sendo identificados”.
No Ofício nº 246/2010 – GAB/SCDUO, em resposta ao Ofício nº 01/2010 foram
enviadas a relação de obras de contenção em morros, realizadas pela Empresa de Urbanização
de Recife – URB (fls.77 a 90) e pelo Programa Parceria nos Morros (fls.97 a 149), nos anos
de 2005 a junho de 2010
O Programa Parceria nos Morros, criado em 1994, sob a gerência da URB, tem como
objetivo prover formas alternativas de contenção de encostas, assim como uma maior
participação dos beneficiários no planejamento e na execução das obras.
No ano de 2011 foi solicitado no Ofício GEAP nº 01/2011 a relação complementar de
todas as obras de contenção em morros realizadas em 2010, bem como a relação de obras
executadas pelo Programa Parceria nos Morros no ano de 2010. A resposta veio em anexo ao
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Ofício nº 030/2011 – GAB/SCDUO (fls.91 a 96). Posteriormente foi solicitado no Ofício
GEAP no 06/2011 indicar na relação anteriormente fornecida os setores de risco referentes a
cada obra, estabelecidos no PMRR. A resposta veio no Ofício nº 179/2011 – GAB/SCDUO
(fls.150 a 152). Das 116 obras realizadas pela URB Recife no período de 2005 a 03/06/2010,
foram identificadas apenas 63 obras nos setores de risco indicados no PMRR, totalizando,
conforme tabela em anexo ao Ofício nº 377/2011 – GAB/SCDUO R$ 1.417.843,60 (fls.153 a
160).
Procedeu-se também um cruzamento dessas informações com a amostra intencional de
pontos de risco coletados das regionais Norte e Sul, totalizando 242 pontos, sendo 77 pontos
da regional sul e 165 da regional norte, já descrita no item “3.1.2” deste relatório e constante
no apêndice B. Salienta-se que essas duas regionais foram as que apresentaram o maior
número de vítimas fatais e deslizamento de barreiras nos anos de 2009 e 2010. Da amostra
selecionada, constam 24 pontos com nível de risco R1, 52 com nível R2, 97 com nível R3, 28
com nível R4 e em 41 pontos não foi possível se identificar nas fichas técnicas de engenharia
qual o nível de risco dos pontos. Desta análise constatou-se que desses 242 pontos
selecionados, foram executadas obras nos pontos identificados conforme tabela a seguir:
Tabela 5 – Obras identificadas na amostra selecionada das Regionais Norte e Sul
Pontos
de risco
77
78
81
85
90
104
105
120
121
123

Regional

Localidade

Rua

Nº

Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte

Alto do Maracanã
Alto do Maracanã
Alto do Maracanã
Alto do Maracanã
Alto do Maracanã
Alto do Maracanã
Alto do Maracanã
Alto do Maracanã
Alto do Maracanã
Alto do Maracanã

61
61-a
48
38
52-a
80
118
94
95
99

140

Norte

Alto do Maracanã

378

2008

Parceria

150
158
173
177
192
193
212
227

Norte
Norte
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul

Alto do Maracanã
Alto do Maracanã
Três Carneiros
Três Carneiros
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Três Carneiros

Rua Artur Nogueira
Rua Artur Nogueira
Rua Artur Nogueira
Rua Artur Nogueira
Rua João Ferreira da Silva
1ª Trav. Padre Cícero
1ª Trav. Padre Cícero
Rua Pedro Paulo de Souza
Rua Pedro Paulo de Souza
Rua Pedro Paulo de Souza
Rua Subida da Medalha
Milagrosa
Rua Água Azul
Rua Alto Verde
Rua Ibirá
Rua Ibirá
Rua Rio Espera
Rua Rio Espera
Rua Porto Nacional
Rua Esperança do Oeste

Ano de
execução
2010
2010
*
2006
*
2006
2010
2009
2008
2008

46
35
49
335
122
127
2
76

2008
2009
2009
2010
2009
2010
2007
*

Parceria
Parceria
Parceria
Parceria
Parceria
Parceria
Parceria
URB

Execução
Parceria
Parceria
URB
Parceria
URB
Parceria
Parceria
Parceria
Parceria
Parceria

Fonte: Amostra de Fichas Técnicas de Engenharia – Regionais Norte e Sul
* Obra executada no período de 2005 a 2010.

Constata-se, portanto, que na amostra selecionada de 242 pontos das regionais Norte e
Sul, foram identificadas, no período de 2005 a 2010: Três obras realizadas pela URB e 16
obras realizadas pelo Programa Parceria nos Morros, ou seja, 19 obras, correspondendo a um
percentual de 7,85% de execução.
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Com base nessa análise, constatou-se que poucas obras foram executadas nessa
amostra das duas regionais selecionadas, tanto pela URB, como pelo Programa Parceria nos
Morros, não obstante constarem 125 pontos de risco com níveis de risco R3 e R4. Salienta-se
que, conforme estabelecido no PMRR, o grau de risco é o primeiro critério a ser aplicado
quando da hierarquização das ações estruturais.
O descumprimento dos critérios de priorização para intervenções nos setores de risco,
leva à possibilidade de ocorrência de ações desordenadas no controle do risco, mais
especificamente das medidas estruturais, que podem levar à possibilidade de ocorrência de
desastres. Salienta-se, conforme já citado no item “3.1.1” deste relatório, que de junho de
2010 a julho de 2011 ocorreu um aumento de 605 pontos de risco R3 e R4 distribuídos nas
cinco regionais da Codecir.
Recomenda-se à Secretaria de Controle, Desenvolvimento Urbano e Obras de Recife:


Aplicar os critérios estabelecidos no Plano Municipal de Redução de
Riscos, quando da definição das medidas estruturais a serem
implementadas nos setores e pontos de risco do município.
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4. MONITORAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO

4.1. Análise dos indicadores selecionados
Durante os trabalhos de auditoria foram identificados e discutidos conjuntamente com
a Coordenadora da Codecir, Keila Maria Bezerra de Lima Ferreira, alguns indicadores de
desempenho com a finalidade de serem acompanhados, de forma contínua e sistematizada. No
Ofício GEAP nº 24/2011, protocolado em 28/07/2011, foram solicitados os valores dos
indicadores referentes ao ano de 2010. A resposta com a relação dos indicadores coletados no
ano de 2010 veio no Ofício nº 432/2011-GAB/SCDUO. O quadro a seguir relaciona três
indicadores que possuem série histórica. O quadro a seguir relaciona os valores destes
indicadores:
Quadro 3 – Indicadores de desempenho – Série Histórica
Ano
Denominação

Periodicidade

Número de deslizamentos de encostas ocorridos.
Número de óbitos por deslizamento ocorridos.
Quantitativo de lonas aplicado por regional (m2)

Anual
Anual
Anual

20042005 200620072008

2009

2010

307 259 283 376 1058 513
606**
*
1
2
2
0
6
9
*
*
*
*
* 1.148.512 1.108.951

Fonte: Indicadores de desempenho - 2010- Codecir
* Dados não disponíveis;
** Este valor difere do valor informado no Balanço Alerta 2010 (538 deslizamentos)

O quadro a seguir relaciona os demais indicadores que foram informados para o ano
de 2010. Salienta-se que, para esses indicadores, não foram disponibilizados os valores para
os anos anteriores.
Quadro 4 – Indicadores de desempenho – Ano: 2010
Dado absoluto
Denominação

Periodicidade

Número de pontos de risco R3 identificados.
Número de pontos de risco R4 identificados.
Número de moradias interditadas temporariamente
Número de moradias interditadas definitivamente
Número de imóveis demolidos
Quantidade solicitada vistorias em encostas
Quantidade atendida de vistorias em encostas
Quantidade de vistorias de monitoramento
Número de famílias indicadas para auxílio moradia
Número de famílias removidas para casa de parentes
Número de famílias removidas para abrigo
Número de intervenções estruturais de obras de contenção e manutenção solicitadas

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

2010
5.741
1.656
251
111
107
4.614
9.997
1.865
111
170
81
15

Fonte: Indicadores de desempenho - 2010- Codecir

Ressalta-se ainda que três indicadores solicitados não foram fornecidos com a
justificativa de não ser atribuição da Codecir a coleta destes dados, foram eles:
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Quadro 5 – Indicadores de desempenho – Dados não informados
Dado absoluto
Denominação

Periodicidade

Número de intervenções estruturais de obras de contenção e manutenção atendidas
Total de famílias aguardando solução em programas habitacionais
Quantidade de famílias atendidas em programa habitacional

Anual
Anual
Anual

2010
-

Fonte: Indicadores de desempenho - 2010- Codecir

Considerando que o controle sobre essas informações é de fundamental importância para
o monitoramento dos pontos de risco e a consequente minimização dos desastres, sugere-se
que se determine o acompanhamento constante destes indicadores, além dos já citados nos
quadros anteriores. O acompanhamento da base de dados oriunda destes indicadores servirá
como subsídio para realização dos próximos monitoramentos que serão realizados nos
próximos anos, bem como para divulgação desses indicadores, que serão disponibilizados por
este TCE, como instrumento de controle social e de transparência da gestão pública.
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5. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DO GESTOR

Por meio dos Ofícios TC/GC06 nº 580/2011 de 20/09/2011, TC/CCE n°s 944/2011 de
20/09/2011 e 943/2011 de 20/09/2011 (fls. 237 a 239), foi encaminhada a versão preliminar
deste relatório ao Prefeito da Cidade de Recife, à Secretaria de Controle, Desenvolvimento
Urbano e Obras e à Coordenadoria de Defesa Civil do Recife, respectivamente, solicitando o
pronunciamento do gestor sobre os resultados da Avaliação das Ações de Prevenção de
Deslizamentos em Encostas. Em resposta, a Sra. Maria José de Biase, Secretária de Controle,
Desenvolvimento Urbano e Obras, enviou os comentários acerca da avaliação realizada, por
meio do Ofício nº 697/2011 – GAB/SCDUO, protocolado em 24/11/2011 via PETCE nº
95.479/11 (fl.242).
Conforme o Ofício recebido, a Secretária de Controle, Desenvolvimento Urbano e
Obras, solicita que sejam acolhidos os comentários e razões apresentadas com base nos
relatórios e documentos que foram anexados ao Ofício, que foram:


Relatório Técnico Constantes de Comentários referentes ao relatório
de auditoria operacional do TCE (sic);



Obras em execução 2011;



Obras Concluídas em 2010;



Obras Concluídas em 2009;



Obras Concluídas em 2008;



Obras Concluídas em 2007;



Obras Concluídas em 2005;



Balanço Alerta 2011.

No item “14” do relatório técnico enviado são feitas as considerações acerca do contido
no relatório de auditoria operacional do TCE/PE, as quais serão comentadas a seguir.
Com referência ao item “1.3” do relatório de auditoria, que se trata da questão de
auditoria, o gestor afirma que o trabalho da defesa civil vem reduzindo consideravelmente os
deslizamentos de áreas de encostas e o número de vítimas fatais. A equipe de auditoria
ressalta que este item do relatório trata apenas da questão principal de auditoria, que foi
devidamente tratada ao longo de todo o relatório de auditoria. Salienta-se que, conforme já
demonstrado neste trabalho, os dados do próprio Balanço Alerta 2010 evidenciam que no ano
de 2010, ocorreram 538 deslizamentos de barreiras, número que representa o dobro do
número de acidentes ocorridos no ano de 2005. O gráfico 11 deste trabalho também evidencia
que o número de vítimas fatais por deslizamento em Recife.
Com relação à resposta ao item “2.1” da página nove, o gestor faz referência aos 538
deslizamentos ocorridos no ano de 2011 com um índice pluviométrico de 1.712,50 mm,
destacando a eficiência operacional do Programa. No gráfico 2 (fls. 10), retirado também do
Balanço Alerta 2010, documento este elaborado pela própria Codecir, constata-se que no ano
de 2010 e não em 2011 ocorreram 538 deslizamentos com um índice pluviométrico de
1.721,50 mm. Ressalta-se que no ano de 2009 ocorreu quase a mesma quantidade de
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deslizamentos (543) para um índice pluviométrico de 2.368,10mm, ou seja, observa-se que,
em 2010, ocorreu uma precipitação pluviométrica menor com uma quantidade de
deslizamentos semelhante à ocorrida no ano anterior.
Com relação ao tema minimização do risco, constante na página 27 deste relatório o
gestor afirma que não se faz necessário exclusivamente a execução de obras de contenção em
pedra rachão, apontando também outras soluções tais como a colocação de lonas e o uso de
substância química na forma de gel. Afirma também o gestor que o município realiza obras
de engenharia que visam o retaludamento de encostas de morro além da retirada de árvores
de grande porte. A equipe de auditoria salienta que este tópico do relatório trata da demora ou
ausência na implantação de soluções definitivas. O objetivo deste tópico foi demonstrar que a
Secretaria de Controle, Desenvolvimento Urbano e Obras não vem promovendo soluções
definitivas suficientes, de forma a reduzir a utilização de medidas paliativas tais como
colocação de lonas, utilização de gel em barreiras ou pagamento de auxílio moradia por
tempo indeterminado a pessoas que foram deslocadas de suas residências. Este fato foi
evidenciado de três formas: primeiramente no longo período de permanência de beneficiários
em auxílio moradia, na existência de endereços, identificados antes de 2004, que perduram
até a data atual e no baixo percentual de execução de demandas provenientes da Codecir por
parte de outros órgãos parceiros.
No que diz respeito ao segundo parágrafo da página 28 deste relatório, onde a equipe
de auditoria atribui como causas para demora ou ausência de soluções definitivas a não
priorização de diversas gestões ao longo dos anos para as ações da Defesa Civil, a ausência
de planejamento e a falta de informações estruturadas, o gestor se remete ao ano de 2000,
alegando falta de políticas públicas, deficiências de pessoal na Codecir e outros fatores,
afirmando também que tais fatos são de conhecimento público e notório e do conhecimento
dos auditores desse TCE/PE.
Primeiramente cabe afirmar que não é objetivo deste trabalho comparar gestões
anteriores com a gestão atual. O trabalho de auditoria operacional, que tem por objetivo
avaliar a efetividade, eficiência, eficácia, dentre outras dimensões, de programas de governo e
órgão públicos deve ser embasado em dados e aspectos exclusivamente técnicos da gestão,
alinhando-se com a natureza exclusivamente técnica que é peculiar a esta Corte de Contas.
Diferentemente do que afirma o gestor, mesmo que fossemos analisar gestões passadas, o que
não faz parte do nosso objetivo, não seria de conhecimento público e notório à equipe de
auditoria a estrutura de pessoal disponível na Codecir no ano de 2000, até por que foi de
extrema dificuldade avaliar até se a equipe atual da Codecir seria suficiente para o
atendimento às demandas, tendo sido apontado como insuficiente pelos técnicos, quando da
aplicação de técnica SWOT e afirmado posteriormente como suficiente pela gestora da
Codecir. Portanto a equipe de auditoria mantém o segundo parágrafo da página 28, que indica
as possíveis causas para demora ou ausência de implementação de medidas definitivas,
ressaltando apenas que não foi objetivo deste identificar qual gestão teve responsabilidade
efetiva no problema atual.
No que diz respeito ao número de deslizamento e número de vítimas da página 29 o
gestor afirma que a oscilação do número de deslizamentos, a cada ano vem se apresentando
decrescente, em face das ações já descritas e executadas continuamente. Afirma ainda que a
Codecir, conjuntamente com outros órgãos da municipalidade realizam atividades de
educação ambiental. Diferentemente do que o gestor afirma, o gráfico 10 da página 29,
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retirado do balanço 2010 da Codecir, evidencia que, com exceção do ano de 2008, quando
ocorreu forte precipitação pluviométrica, os anos de 2009 e 2010 apresentam quantidades de
deslizamentos superiores aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.
No que diz respeito ao gráfico de vítimas fatais da página 30 o gestor solicita que se
façam correções quanto ao ano de 2007 e 2009, afirmando que em 2007 não ocorreram
mortes e que em 2009 ocorreu apenas uma vítima fatal, tendo sido as outras cinco vítimas
decorrentes de um rompimento de tubulação da Companhia Pernambucana de Saneamento
(COMPESA) na localidade de Lagoa Encantada no bairro do Ibura. A equipe de auditoria
acata a informação do ano de 2007 e corrige os dados de 2008, quando ocorreram duas
vítimas e consta como sem vítimas, tendo havido um equívoco quando da elaboração do
gráfico, trocando-se os dados de 2007 pelos de 2008, todavia mantém a informação de seis
vítimas ocorridas no ano de 2009, tendo em vista ter sido esta proveniente do gráfico do
próprio Balanço Alerta 2010 elaborado pela Codecir, conforme transcrito na página 30 deste
relatório.
No que diz respeito ao número de vistorias realizadas, o gestor afirma que nem todas as
edificações vistoriadas pelos auditores são de risco, informando ainda que o número de
imóveis vistoriados sofre oscilações ano a ano, em face das ações de monitoramento e das
obras físicas de engenharia realizadas. No que tange às oscilações ano a ano do número de
imóveis vistoriados, a equipe de auditoria concorda com o gestor tendo em vista que esse fato
já tinha sido informado pelos técnicos da Codecir quando dos trabalhos de auditoria. Até
mesmo o número de pontos de risco sofre alterações de acordo com a subjetividade dos
critérios aplicados pelo técnico que avaliou o grau de risco do local. Todavia a equipe
discorda da afirmação de que as edificações vistoriadas não são de risco. A documentação
fotográfica evidencia este fato, tendo sido observado imóvel abaixo de barreira com lonas de
proteção rasgadas e existência de coqueiros acima da barreira, no número 38 da Rua Artur
Nogueira do Alto do Maracanã. Este fato foi constatado pelos próprios técnicos da Codecir
que acompanharam a equipe de auditoria quando da visita. Na rua Pedro Paulo de Souza
(Regional Norte) evidencia-se um imóvel em situação de risco R4 com barreira desprotegida
e existência de carga (reservatório d´água) sobre a barreira, fato também apontado pelos
próprios técnicos da Codecir.
No que diz respeito ao primeiro parágrafo da página 32, o gestor afirma que nem todo
imóvel situado em área de risco implica a necessária desocupação e cita o exemplo do imóvel
constante na figura 5, afirmando que dos anos de 2000 a 2009 foi considerado nos registros
de monitoramento da Codecir como de risco R4 e no ano de 2011 teve o risco mitigado em
face da realização de obras de contenção e educação ambiental da coletividade. A equipe de
auditoria não discorda da primeira afirmação do gestor, todavia conforme afirmado no
relatório e reafirmado nos comentários do gestor, o imóvel necessitou de mais de nove anos
para ter seu risco mitigado com soluções definitivas, tendo sido demonstrado um alto de
índice de recorrência de ocorrência do ponto de risco.
Quanto às recomendações sugeridas no relatório de auditoria, o gestor afirma que já faz
parte da metodologia da Codecir, a realização de monitoramento antes do inverno nos pontos
de risco R3 e R4, deixando de serem considerados aqueles que foram contemplados com
obras estruturadoras bem como as famílias que passaram a perceber o benefício eventual do
auxílio moradia e que serão contempladas com provisão habitacional. Salienta-se que a
equipe de auditoria reconhece o trabalho que é realizado pela Codecir, antes do inverno,
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anualmente, todavia durante os trabalhos de auditoria constatou-se, com base no aumento da
quantidade de deslizamentos, no aumento do número de vítimas fatais, no aumento do
número de pontos de risco, na recorrência de ocorrências por ponto de risco e na diminuição
do número de visitas realizadas no ano de 2010 que este trabalho preventivo não vem sendo
realizado de forma eficaz. Conforme constatado na auditoria a deficiência de recursos
logísticos, bem como a falta de gerenciamento dos dados contribuem para o problema
levantado.
Quanto ao quadro 3 do item “4.1” da página 38 do relatório, o gestor afirma que este
quadro faz uma correlação entre o número de deslizamentos e o número de vítimas fatais e
afirma que, com base em dados técnicos, inexiste correlação entre o número de deslizamentos
e o número de vítimas fatais, citando o exemplo do ano de 2007 quando ocorreram 376
deslizamentos de encostas sem nenhuma vítima fatal. A equipe de auditoria ressalta que em
nenhum momento tentou estabelecer correlação entre estas duas variáveis, mesmo porque a
análise de correlação constitui-se num cálculo estatístico mais complexo que não foi utilizado
na elaboração deste trabalho. O quadro apenas evidencia os dados de deslizamentos, número
de óbitos por deslizamentos e quantitativo de lonas aplicado por regional no período de 2004
a 2010. Os dados por si só constituem os indicadores independentes.
Por fim, na conclusão, o gestor afirma que ficou demonstrada a eficiência operacional
da Codecir e de todos os órgãos integrantes da administração municipal e cita que o trabalho
da Codecir é considerado como exemplar e exitoso pelo Sistema Nacional de Defesa Civil e
por entidades de Organizações Internacionais, a exemplo do Internacional Observatory for
Partipatory Democracy (OIDP). Afirma também o gestor que o êxito das ações da Codecir
encontra-se vinculado ao modelo de gestão participativa e integrada, que prioriza as ações de
natureza preventiva e educativa, sobretudo, em áreas densamente povoadas por população
considerada de baixa renda e que constitui a maioria do território do Município do Recife.
Com base nesta conclusão a equipe de auditoria reafirma o reconhecimento pelo
trabalho realizado pela Codecir, todavia ressalta que a auditoria operacional objetiva examinar
os programas de governo, verificando os seus efeitos na sociedade e identificando pontos de
melhoria para o aperfeiçoamento dos resultados propostos, buscando a eficiência, eficácia,
economicidade e efetividade da gestão pública. Os indicadores e as evidências apontadas
neste trabalho orientam para uma necessidade de melhoria nos trabalhos que vem sendo
realizados pela Codecir, traduzidas no rol de recomendações propostas ao longo do trabalho.
Analisando-se os comentários elaborados pelo gestor, acata-se a alteração proposta no
Gráfico 11 da página 30 quanto ao número de vítimas fatais nos anos de 2007 e 2008.
Constata-se também que os demais comentários não suscitam alterações no relatório. Ficam
mantidos, assim, os termos do relatório. Salienta-se também que os demais documentos
anexados ao Ofício nº 697/2011-GAB/SCDUO já tinham sido anteriormente disponibilizados
pela Codecir e analisados pela equipe de auditoria quando da realização deste trabalho.
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6. CONCLUSÃO

A auditoria foi orientada com o objetivo de avaliar se o gerenciamento para
minimização dos riscos vem diminuindo o número de acidentes por deslizamento de encostas
e o número de vítimas ao longo dos últimos anos.
Os principais achados da auditoria foram relacionados às deficiências na gestão dos
dados para gerenciamento dos riscos evidenciada na não atualização dos dados do Plano
Municipal de Redução de Riscos (PMRR), na indisponibilidade tempestiva das informações
tais como população envolvida e número de pontos de risco. No PMRR, realizado em 2006,
foram apontados 677 setores de risco, sendo 137 classificados como de baixo risco, 133
setores de risco médio, 327 setores de risco alto e 80 setores de risco muito alto. Nesta
auditoria, observou-se que inexiste um banco de dados com informações consolidadas e que o
trabalho de atualização e retroalimentação dos pontos e setores de risco apontados no PMRR
não vem sendo realizado de forma sistematizada.
Constatou-se também que a SCDUO não tem demonstrado uma atuação proativa em
relação à implementação de soluções definitivas visando a minimização do risco de
deslizamento de encostas. A adoção de medidas essenciais, contudo paliativas como o auxílio
moradia; a existência de endereços identificados antes de 2004 como pontos de risco que
perduram até a data atual; além do baixo percentual de execução de demandas da Codecir por
órgão parceiros, foram as principais evidências encontradas na auditoria realizada pela equipe.
No caso do auxílio moradia, constatou-se que de uma amostra de 4.598 beneficiários, mais da
metade dos beneficiários ainda estão ativos, onde 66% destes (1.768) recebem o auxílio há
mais de cinco anos, com uma média de permanência entre os beneficiários ativos de 81
meses, ou seja, quase sete anos.
Numa amostra coletada de 242 pontos de risco das regionais Norte e Sul, observou-se
que existem pontos, em situação de risco, que vem sendo monitorados desde o ano de 1998,
demandando várias vistorias das equipes técnicas das regionais, sem contudo, solucionar o
problema identificado anteriormente.
Outra evidência da não implementação de soluções definitivas é o baixo percentual de
execução de demandas da Codecir pelos órgãos parceiros. Observou-se que das 67
solicitações realizadas no ano de 2010 pelas regionais Noroeste e Sul, apenas sete foram
atendidas e 56 permanecem aguardando solução.
Constataram-se também deficiências nas ações preventivas de monitoramento para
minimização do risco, evidenciada no aumento do número de deslizamentos de barreiras, de
vítimas fatais nos últimos anos e na recorrência de monitoramentos nos pontos de risco ao
longo dos anos. Em 2010 ocorreram 538 ocorrências de deslizamentos, número duas vezes o
número de acidentes ocorridos em 2005, que foi de 259 casos, salientando-se que em 2008
ocorreram 1058 deslizamentos. Quanto ao número de vítimas fatais ocorridas em função da
ocorrência de deslizamentos, a análise dos últimos anos apresenta, assim como os
deslizamentos, uma tendência de crescimento. O ano de 2010 apresentou o maior número de
vítimas fatais da série analisada, com nove casos, aproximando-se dos índices de anos
anteriores à concepção do programa Guarda-Chuva. Observou-se também um aumento de 605
pontos de risco de junho de 2010 a junho de 2011. Em uma amostra de 201 pontos de risco
das regionais Norte e Sul constatou-se um índice de 2,3 visitas por ponto de risco no período
de 6 anos. Foram constatadas também nesta amostra, vários casos de recorrência de pontos de
risco com níveis R3 e R4.
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Por fim, registre-se ainda que, neste caso não a Codecir, mas a SCDUO, não vem
cumprindo os critérios de priorização para intervenções nos setores de risco estabelecidos no
PMRR, especificamente o grau de risco dos imóveis. Das 116 obras realizadas pela URB
Recife no período de 2005 a 03/06/2010, foram identificadas apenas 63 obras nos setores de
risco indicados no PMRR como de risco R3 e R4. Evidenciou-se também que, de uma
amostra de 242 pontos de risco coletada das regionais Norte e Sul, que apresentaram os piores
indicadores no ano de 2010, foram executadas apenas 16 obras pelo programa Parceria nos
Morros e três obras pela URB, não obstante esta amostra apresentar 97 pontos com nível de
risco R3 e 28 pontos com nível de risco R4.
Esses aspectos demonstram que existem oportunidades de melhoria tanto em aspectos
operacionais, como em questões estratégicas. O enfrentamento dessas dificuldades é condição
essencial para que haja um melhor monitoramento para prevenção do risco e mais agilidade e
eficácia na busca de soluções definitivas ao problema de deslizamentos de encostas no
município.
Para tanto, é importante que a Coordenadoria de Defesa Civil do Recife – Codecir e a
SCDUO se engajem no processo de ajustes, envidando esforços para combater as fraquezas e
ameaças enfrentadas nas ações de contenção de deslizamentos de encostas no município.
Espera-se que este relatório seja um instrumento para nortear tais ajustes, e que a
implementação das recomendações aqui apresentadas contribua para tornar as ações de
prevenção de deslizamentos de encostas mais efetivas, diminuindo a ocorrência de acidentes e
óbitos, diminuindo também os gastos com o restabelecimento da situação de normalidade e
proporcionando resultados de indicadores de desempenho em patamares bem superiores aos
atuais.
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7. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto e visando contribuir para a melhoria do desempenho das Ações de
Prevenção de Deslizamento de Encostas no município de Recife, propomos o
encaminhamento das seguintes deliberações:
Recomenda-se à Secretaria de Controle, Desenvolvimento Urbano e Obras do
município de Recife:


Implementar soluções definitivas, tempestivamente e nos pontos com
maior grau de risco, com o objetivo de reduzir o número de pontos de
risco, o número de desastres e os custos com ações de prevenção; e



Aplicar os critérios estabelecidos no Plano Municipal de Redução de
Riscos, quando da definição das medidas estruturais a serem
implementadas nos setores e pontos de risco do município.

Recomenda-se à Coordenadoria de Defesa Civil de Recife (Codecir):


Atualizar de forma contínua e sistemática as informações sobre setores e
pontos de risco do município de forma a retroalimentar permanentemente
as informações levantadas quando da realização do PMRR;



Adquirir sistema informatizado de banco de dados que contemple, dentre
outras informações, o mapeamento e monitoramento dos setores e pontos
de risco com critérios hierárquicos;



Atualizar a base cartográfica do município com vistas a obter um
georreferenciamento mais preciso e facilitar os trabalhos das equipes de
campo;



Planejar a realização das vistorias de monitoramento, independentemente
da demanda da população, prioritariamente nos imóveis de risco alto e
muito alto; e



Realizar vistorias de monitoramento prioritariamente nos imóveis de risco
alto (R3) e muito alto (R4), especialmente nos meses que antecedem os
períodos críticos de chuva, independentemente da demanda da população,
com o intuito de dar providências a medidas preventivas e de acompanhar
o cumprimento dos encaminhamentos tomados em vistorias anteriores.

Por fim, sugerimos as seguintes determinações:
Determina-se à Prefeitura de Recife:


Remeter a este Tribunal de Contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de
ação contendo as ações, o cronograma e os responsáveis com o objetivo de
solucionar ou minimizar os problemas identificados, conforme Resolução
TC 02/2005.
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Determina-se à Diretoria de Plenário deste Tribunal:


Encaminhar cópias da decisão e do Relatório Consolidado de Auditoria à
Prefeitura de Recife, à Secretaria de Controle, Desenvolvimento Urbano e
Obras, à Coordenadoria de Defesa Civil do Recife e à Gerência de Controle
Interno da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife;



Encaminhar cópia da decisão ao Departamento de Controle Municipal para
subsidiar o julgamento da prestação ou tomada de contas, na forma dos
artigos 6º e 8º da Resolução TC nº 014/2004;



Encaminhar este processo à Coordenadoria de Controle Externo para a
realização de monitoramento; e



Encaminhar, para ciência, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco
– 20ª. Promotoria de Justiça em Defesa da Cidadania da Capital –
Habitação e Urbanismo.

Recife, 08 de março de 2012.

Adriana Figueiredo Arantes
Auditora das Contas Públicas - Mat. 1211
Hélio Codeceira Júnior (Coordenador)
Técnico de Inspeção de Obras Públicas- Mat.0391
Uilca Maria Cardoso dos Santos
Auditora das Contas Públicas - Mat. 1266

Visto e aprovado.
João Antônio Robalinho Ferraz
Técnico de Auditoria das Contas Públicas – Mat. 1000
(Gerente da GEAP)
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APÊNDICES
Apêndice A – Relação de 201 pontos de risco da amostra analisada com datas das visitas e grau de risco

Fichas Técnicas de Engenharia
Pontos
de risco GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

1

3 04/02/2009

3 28/03/2007

3

3 15/04/2010

3 04/02/2009

3

2007

3 12/04/2006

4

3 12/04/2010

3 04/02/2009

3 03/03/2009

4 04/05/2009

7

3 10/01/2011

4 02/06/2006

8

2 08/04/2009

2 09/06/2006

9

1 27/04/2009

2 10/06/2006

10

2 08/04/2009

3 10/06/2006

11

1 14/04/2009

2 10/06/2006

14

1 08/04/2009

3 10/06/2006

16

1 14/04/2009

3 10/06/2006

17

1 14/04/2009

3 10/06/2006

18

1 14/04/2009

3 10/06/2006

22

2 27/04/2009

2 09/06/2006

24

1 14/04/2009

3 10/06/2006

25

2 02/06/2009

3 05/06/2006

26

2 03/06/2009

3 03/06/2006

27

3 03/06/2009

3 03/06/2006

28

1 03/06/2009

2 03/06/2006

29

2 19/05/2009

1 03/06/2006

30

3 12/04/2011

2 12/06/2009

31

1 10/05/2009

1 03/06/2006

32

2 03/06/2006

33

3 06/06/2006

34

2 06/06/2006

36

2 05/06/2009

3 03/06/2006

2 03/06/2006

GR

Data

3 04/04/2008

GR

Data

3 28/03/2007

GR

Data

3 12/04/2006

GR

Data

3 12/04/2006

GR

Data

3 12/04/2006

GR

Data

GR

Data

GR Data
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Fichas Técnicas de Engenharia
Pontos
de risco GR

Data

GR

Data

37

3 04/06/2009

3 03/06/2006

39

2 09/06/2009

3 03/06/2006

42

3 10/01/2011

4 03/06/2006

43

3 09/05/2011

3 02/06/2006

44

3 11/06/2009

2 02/06/2006

48

3 03/02/2010

3 05/06/2006

49

2 03/02/2010

2 05/06/2006

50

4 10/07/2009

2 05/06/2006

51

3 10/03/2010

4 05/06/2006

52

3 10/03/2010

3 05/06/2006

53

2 10/03/2010

3 04/06/2006

54

3 10/03/2010

3 05/06/2006

55

3 16/03/2010

3 05/06/2006

56

4 16/03/2010

4 04/06/2006

57

2 16/03/2010

4 05/06/2006

58

4 16/03/2010

3 05/06/2006

59

2 23/01/2009

3 24/04/2008

60

2 22/01/2009

1 24/04/2008

61

3 22/01/2009

3 24/04/2008

62

2 22/01/2009

3 24/04/2008

63

4 22/01/2009

4 24/04/2008

64

3 22/01/2009

3 24/04/2008

65

4 22/01/2009

3 24/04/2008

66

3 23/01/2009

3 24/04/2008

67

3 23/01/2009

3 24/04/2008

68

3 21/01/2009

4 24/04/2008

69

2 23/01/2009

3 24/04/2008

70

4 21/01/2009

3 24/04/2008

71

3 21/01/2009

4 24/04/2008

72

3 21/01/2009

3 24/04/2008

GR

Data

GR

Data

GR
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GR
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Fichas Técnicas de Engenharia
Pontos
de risco GR

Data

GR

Data

73

3 22/01/2009

3 24/04/2008

74

3 15/01/2009

2 30/04/2008

75

3 15/01/2009

3 30/04/2008

76

3 15/01/2009

2 30/04/2008

77

2 22/01/2009

1 24/04/2008

78

2 22/01/2009

3 24/04/2008

79

3 22/01/2009

2 25/04/2008

80

2 22/01/2009

2 24/04/2008

81

2 22/01/2009

3 24/04/2008

82

3 22/01/2009

3 24/04/2008

83

3 22/01/2009

4 24/04/2008

84

4 21/01/2009

4 31/03/2008

85

1 22/01/2009

4 21/01/2009

86

3 29/01/2009

3 02/05/2008

87

2 29/01/2009

2 02/05/2008

88

3 29/01/2009

2 02/05/2008

89

3 30/01/2009

3 31/03/2008

90

1 06/02/2009

4 31/03/2008

91

2 06/02/2009

4 31/03/2008

92

2 20/01/2009

3 30/04/2008

93

2 21/01/2009

3 30/04/2008

94

2 20/01/2009

1 30/04/2008

95

2 20/01/2009

3 15/01/2009

96

3 20/01/2009

2 30/04/2008

97

3 20/01/2009

2 15/01/2008

98

2 19/01/2009

2 30/04/2008

99

3 19/01/2009

2 30/04/2008

100

3 19/01/2009

2 30/04/2008

101

3 19/01/2009

3 30/04/2008

102

4 21/01/2009

1 30/04/2008

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

4 31/03/2008

3 25/04/2008

2 30/04/2008
2 30/04/2008
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Fichas Técnicas de Engenharia
Pontos
de risco GR

Data

GR

Data

103

3 20/01/2009

2 30/04/2008

104

4 20/01/2009

2 30/04/2008

105

4 20/01/2009

2 30/04/2008

106

3 19/01/2009

2 30/04/2008

107

1 19/01/2009

2 30/04/2008

108

2 19/01/2009

2 30/04/2008

109

4 22/01/2009

3 24/04/2008

110

2 21/01/2009

3 24/04/2008

111

2 20/01/2009

1 30/04/2008

112

3 20/01/2009

2 30/04/2008

113

2 22/01/2009

114

4 22/01/2009

3 24/04/2008

115

1 23/01/2009

2 24/04/2008

116

2 23/01/2009

1 25/04/2008

117

3 26/02/2009

3 24/04/2008

118

2 26/01/2009

1 25/04/2008

119

1 25/04/2008

2 23/01/2009

120

1 28/01/2009

3 24/04/2008

121

1 26/01/2009

3 31/03/2008

122

2 26/02/2009

3 24/04/2008

123

1 26/01/2009

3 24/04/2008

124

1 26/01/2009

3 14/04/2008

125

1 26/02/2008

1 24/04/2008

126

3 23/01/2009

4 25/04/2008

127

2 27/01/2009

2 02/05/2008

128

4 27/01/2009

4 02/05/2008

129

3 27/01/2009

4 02/05/2008

130

3 27/01/2009

3 02/05/2008

131

3 27/01/2009

3 04/04/2008

132

3 27/01/2009

3 02/05/2008

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

2 25/04/2008

Avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas – Prefeitura de Recife
Auditoria Operacional - Processo TC n° 1002037-8.

52

GR Data

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Coordenadoria de Controle Externo-CCE
Gerência de Avaliação de Programas e Órgãos Públicos – GEAP

Fichas Técnicas de Engenharia
Pontos
de risco GR

Data

GR

Data

133

3 27/01/2009

2 02/05/2008

134

3 27/01/2009

4 02/05/2008

135

3 27/01/2009

3 02/05/2008

136

4 27/01/2009

3 02/05/2008

137

3 26/01/2009

3 30/04/2008

138

2 26/01/2009

1 30/04/2008

139

3 26/01/2009

4 30/04/2008

140

3 26/01/2009

3 30/04/2008

141

3 14/01/2009

3 25/04/2008

142

3 14/01/2009

2 25/04/2008

143

1 14/01/2009

1 25/04/2008

144

3 14/01/2009

4 25/04/2008

145

2 14/01/2009

4 25/04/2008

146

1 14/01/2009

1 25/04/2008

147

2 14/09/2009

3 25/04/2008

148

2 02/02/2009

2 02/05/2008

149

2 04/02/2009

1 02/05/2008

150

2 04/02/2009

4 02/05/2008

151

3 03/02/2009

4 02/05/2008

152

2 02/02/2009

2 02/05/2008

153

2 02/02/2009

3 02/05/2008

154

3 02/02/2009

3 02/05/2008

155

2 02/02/2009

157

2 02/02/2009

3 25/04/2008

158

2 12/02/2009

3 25/04/2008

159

1 23/01/2009

4 04/04/2008

160

2 22/01/2009

1 24/04/2008

161

3 22/01/2009

2 24/04/2008

162

3 24/01/2009

2 24/04/2008

163

3 20/01/2009

3 24/04/2008

GR

Data

GR

Data

GR
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GR

Data

GR

Data

GR

Data
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Fichas Técnicas de Engenharia
Pontos
de risco GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

164

3 22/01/2009

3 24/04/2008

165

3 22/01/2009

2 24/04/2008

166

3 22/01/2009

3 24/04/2008

167

3 04/02/2009

2 02/05/2008

168

3 04/02/2009

3 02/05/2008

169

3 04/02/2009

2 02/05/2008

172

3 16/02/2009

3 27/03/2007

2 19/07/2007

173

4 31/05/2010

3 24/05/2009

4 16/02/2009

3 08/02/2006

3 19/07/2006

4 15/01/2007

4 27/03/2007

177

3 28/02/2009

4 22/06/2006

2 17/07/2007

4 04/05/2007

4 24/08/2007

4 24/08/2007

4 14/11/2007

179

2 16/01/2009

3 07/02/2006

180

4 16/01/2009

4 07/02/2006

181

3 10/01/2009

3 16/01/2009

3 13/03/2006

182

3 09/07/2010

1 16/01/2009

2 16/01/2009

2 07/02/2006

183

4 22/01/2009

3 08/05/2006

184

2 21/01/2009

3 01/09/2006

3 25/08/2006

3 22/06/2006

185

3 31/01/2011

3 29/06/2006

186

3 26/01/2009

2 11/02/2008

187

3 26/01/2009

2 11/02/2008

188

4 13/07/2010

3 22/03/2006

189

3 26/01/2011

2 12/02/2008

190

3 26/01/2011

2 12/07/2010

2 12/02/2008

191

4 28/06/2010

3 22/06/2010

4 27/07/2009

192

1 02/02/2009

3 04/02/2006

193

3 02/02/2009

3 15/02/2006

194

3 02/02/2009

3 15/02/2006

195

2 02/02/2009

3 23/01/2006

196

2 02/02/2009

3 23/01/2006

197

3 24/01/2011

3 02/02/2009

2 17/02/2006

198

4 24/01/2011

3 13/07/2010

3 23/01/2006

199

3 24/01/2011

3 13/07/2010

3 23/01/2006

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

2 18/02/2004
4 24/04/2008

4 25/08/2000

3 31/03/2008

3 04/02/2006
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Fichas Técnicas de Engenharia
Pontos
de risco GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

200

4 24/01/2011

4 02/02/2009

201

3 29/01/2009

2 08/03/2006

202

4 26/01/2009

3 13/02/2008

4 21/02/2006

203

3 28/01/2009

3 13/02/2008

3 21/02/2006

204

3 28/01/2009

3 22/03/2006

205

4 26/01/2009

4 21/02/2006

206

4 26/01/2009

4 21/02/2006

207

3 04/02/2009

3 30/01/2006

208

3 04/02/2009

3 30/01/2006

209

3 04/02/2009

3 30/01/2006

210

3 04/02/2009

3 30/01/2006

211

3 05/02/2009

3 13/03/2006

212

1 29/01/2009

3 06/07/2006

3 21/06/2005

213

3 25/01/2011

4 28/01/2009

3 07/02/2006

214

4 28/01/2009

3 13/03/2006

215

3 25/01/2011

3 03/05/2006

216

3 25/01/2011

2 25/01/2011

3 28/07/2009

3 28/01/2009

218

3 05/07/2009

3 12/11/2006

3 15/01/2007

3 24/03/2007

219

3 05/02/2009

2 26/03/2007

4 15/05/2008

224

3 04/02/2009

227

3 14/04/2010

228

3 14/04/2010

230

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

GR

Data

4 23/01/2006

3 07/04/2006

3 22/11/2005

4 29/08/2006

2 25/10/2006

2 05/02/2009

2 06/07/2005

2 28/03/2007

4 11/11/2009

2 04/01/2006

3 05/05/2007

1 14/03/2003

4 04/02/2009

4 26/03/2007

4 19/06/2007

231

4 04/02/2009

4 17/11/2006

4 26/03/2007

234

3 14/04/2010

4 04/02/2009

2 22/11/2005

3 28/03/2007

4 07/03/2004

237

4 02/02/2009

3 21/11/2005

4 28/08/2007

1 30/04/2003

Fonte: Fichas Técnicas de Engenharia
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Apêndice B – Relação dos 242 pontos de risco da amostra analisada com quantitativo de fichas técnicas
Pontos
de
Regional
risco
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Sul
Sul
Sul
Sul
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte

Localidade
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Linha do tiro
Água fria

Rua

Nº

Rua Guairaça
Rua Guairaça
Rua Guairaça
Rua Guairaça
Levinopolis
Araquem
Araquem
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Aurea
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua Professor José Amarino dos Reis
Rua São José

11
13
238
244
90
76
45
375/375a
555
327
503
537
535
251
217
473
187
163
115
71
79-a
79
73
36
3711
2415
2414
2346
2366
2314
965
921
885
879
230
84
82
80-a
80
54
52
59
70
31
15
22
28
245

Fichas
Fichas Total de
técnicas
técnicas
fichas
após
até 2004 técnicas
2004
2
2
9
3
12
4
4
9
9
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
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Pontos
de
Regional
risco
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte

59 Norte
60 Norte
61 Norte
62 Norte
63 Norte
64 Norte
65 Norte
66 Norte
67 Norte
68 Norte
69 Norte
70 Norte
71 Norte
72 Norte
73 Norte
74 Norte
75 Norte
76 Norte
77 Norte
78 Norte
79 Norte
80 Norte
81 Norte
82 Norte

Localidade
Água fria
Água fria
Água fria
Água fria
Água fria
Água fria
Água fria
Água fria
Água fria
Água fria
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do

Rua

Nº

Fichas
Fichas Total de
técnicas
técnicas
fichas
após
até 2004 técnicas
2004
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Rua São José
Rua São José
Rua São José
Rua São José
Rua São José
Rua São José
Rua São José
Rua São José
Rua São José
Rua São José

240
231
209
204
203
195
185
169
105
155

Rua Aragoiania

91-a

2

-

2

Rua Aragoiania

103

2

-

2

Rua Aragoiania

115

2

-

2

Rua Aragoiania

557

2

-

2

Rua Aragoiania

567

2

-

2

Rua Aragoiania

60-a

2

-

2

Rua Aragoiania

67

2

-

2

Rua Aragoiania

86

2

-

2

Rua Aragoiania

86-a

2

-

2

Rua Aragoiania

87

2

-

2

Rua Aragoiania

91

2

-

2

Rua Aragoiania

57

2

-

2

Rua Aragoiania

58

2

-

2

Rua Aragoiania

58-a

2

-

2

Rua Aragoiania

60

2

-

2

Rua Araúna

255-b

2

-

2

Rua Araúna

255-a

2

-

2

Rua Araúna

255

2

-

2

Rua Artur Nogueira

61

2

-

2

Rua Artur Nogueira

61-a

2

-

2

Rua Artur Nogueira

61-b

2

-

2

Rua Artur Nogueira

92

2

-

2

Rua Artur Nogueira
Rua Artur Nogueira

48
50

2
2

-

2
2
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Pontos
de
Regional
risco

83 Norte
84 Norte
85 Norte
86 Norte
87 Norte
88 Norte
89 Norte
90 Norte
91 Norte
92 Norte
93 Norte
94 Norte
95 Norte
96 Norte
97 Norte
98 Norte
99 Norte
100 Norte
101 Norte
102 Norte
103 Norte
104 Norte
105 Norte
106 Norte
107 Norte
108 Norte
109 Norte
110 Norte
111 Norte

Localidade
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã

Rua

Nº

Fichas
técnicas
após
2004

Fichas
técnicas
até 2004

Total de
fichas
técnicas

Rua Artur Nogueira

52

2

-

2

Rua Artur Nogueira

54

2

-

2

Rua Artur Nogueira

38

3

-

3

Rua Monsenhor Viana

86-a

2

-

2

Rua Monsenhor Viana

140

2

-

2

Rua Monsenhor Viana

350

3

-

3

Rua Maria Soares de Lima

386

2

-

2

Rua João Ferreira da Silva

52-a

2

-

2

Rua João Ferreira da Silva

52-b

2

-

2

Rua Padre Cícero

135

2

-

2

Rua Padre Cícero

136

2

-

2

Rua Padre Cícero

139

2

-

2

Rua Padre Cícero

140

3

-

3

Rua Padre Cícero

215

2

-

2

Rua Padre Cícero

869

3

-

3

Rua Padre Cícero

133

2

-

2

Rua Padre Cícero

104

2

-

2

Rua Padre Cícero

106

2

-

2

Rua Padre Cícero

50

2

-

2

1ª Trav. Padre Cícero

35

2

-

2

1ª Trav. Padre Cícero

78

2

-

2

1ª Trav. Padre Cícero

80

2

-

2

1ª Trav. Padre Cícero

118

2

-

2

1ª Trav. Padre Cícero

180a

2

-

2

Rua Padre Cícero

9

2

-

2

Rua Padre Cícero

13

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

500

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

500a

2

-

2

1ª Trav. Padre Cícero

13-a

2

-

2
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Pontos
de
Regional
risco
112 Norte
113 Norte
114 Norte
115 Norte
116 Norte
117 Norte
118 Norte
119 Norte
120 Norte
121 Norte
122 Norte
123 Norte
124 Norte
125 Norte
126 Norte
127 Norte
128 Norte
129 Norte
130 Norte
131 Norte
132 Norte
133 Norte
134 Norte
135 Norte
136 Norte
137 Norte
138 Norte
139 Norte
140 Norte
141 Norte

Localidade
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do

Fichas
técnicas
após
2004

Fichas
técnicas
até 2004

Total de
fichas
técnicas

30

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

349

1

-

1

Rua Pedro Paulo de Souza

349-a

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

152

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

154

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

202-a

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

203

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

205

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

94

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

95

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

97

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

99

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

128

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

130

2

-

2

Rua Pedro Paulo de Souza

150

3

-

3

1ª Trav. Dorândia

306

2

-

2

1ª Trav. Dorândia

335

2

-

2

1ª Trav. Dorândia

335-a

2

-

2

1ª Trav. Dorândia

338

2

-

2

1ª Trav. Dorândia

341

2

-

2

1ª Trav. Dorândia

345

2

-

2

1ª Trav. Dorândia

20/20-a

2

-

2

1ª Trav. Dorândia

26

2

-

2

1ª Trav. Dorândia

27

2

-

2

1ª Trav. Dorândia

305

2

-

2

Rua Subida da Medalha Milagrosa

80

2

-

2

Rua Subida da Medalha Milagrosa

84

2

-

2

Rua Subida da Medalha Milagrosa

240

2

-

2

Rua Subida da Medalha Milagrosa
1ª Trav. da Medalha Milagrosa

378
33

2
2

-

2
2

Rua

1ª Trav. Padre Cícero
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Pontos
de
Regional
risco

142 Norte
143 Norte
144 Norte
145 Norte
146 Norte
147 Norte
148 Norte
149 Norte
150 Norte
151 Norte
152 Norte
153 Norte
154 Norte
155 Norte
156 Norte
157 Norte
158 Norte
159 Norte
160 Norte
161 Norte
162 Norte
163 Norte
164 Norte
165 Norte
166 Norte
167 Norte
168 Norte
169 Norte
170 Sul
171 Sul

Localidade
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Alto do
maracanã
Três Carneiros
Três Carneiros

Rua

Nº

Fichas
técnicas
após
2004

Fichas
técnicas
até 2004

Total de
fichas
técnicas

1ª Trav. da Medalha Milagrosa

50

2

-

2

1ª Trav. da Medalha Milagrosa

184

2

-

2

1ª Trav. da Medalha Milagrosa

190

2

-

2

1ª Trav. da Medalha Milagrosa

230

2

-

2

1ª Trav. da Medalha Milagrosa

256

2

-

2

1ª Trav. da Medalha Milagrosa

260

2

-

2

Rua Água Azul

159

2

-

2

Rua Água Azul

61

2

-

2

Rua Água Azul

46

2

-

2

Rua Água Azul

164

2

-

2

Rua Água Azul

179

2

-

2

Rua Água Azul

180

2

-

2

Rua Água Azul

200

2

-

2

Rua Água Azul

210

1

-

1

Rua Água Azul

210-a

2

-

2

Rua Alto Verde

12

2

-

2

Rua Alto Verde

35

2

-

2

Rua Alto do Araguaia

94

2

-

2

Rua Alto do Araguaia

92

2

-

2

Rua Alto do Araguaia

91

2

-

2

Rua Alto do Araguaia

90

2

-

2

Rua Alto do Araguaia

72

2

-

2

Rua Alto do Araguaia

75

2

-

2

Rua Alto do Araguaia

80

2

-

2

Rua Alto do Araguaia

35

2

-

2

1ª Trav. Água Azul

31

2

-

2

1ª Trav. Água Azul

88

2

-

2

1ª Trav. Água Azul
Rua Ibirá
Rua Ibirá

335
43
45

2
5
9

1

2
5
10
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Pontos
de
Regional
risco
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul

Localidade
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Ibura de Baixo
Três Carneiros
Três Carneiros

Rua
Rua Ibirá
Rua Ibirá
Rua Ibirá
Rua Ibirá
Rua Ibirá
Rua Ibirá
Rua Candido Mendes
Rua Candido Mendes
Rua Candido Mendes
Rua Candido Mendes
Rua Candido Mendes
Rua Francisco Beltrão
Rua Francisco Beltrão
Rua Francisco Beltrão
1ª Trav. Santa Leopoldina
1ª Trav. Santa Leopoldina
Rua Barão de Grajaú
Rua Rio dos Cedros
Rua Rio dos Cedros
Rua Rio dos Cedros
Rua Rio Espera
Rua Rio Espera
Rua Rio Espera
Rua Rio Espera
Rua Rio Espera
Rua Rio Espera
Rua Rio Espera
Rua Rio Espera
Rua Rio Espera
Rua Regente Feijó
Rua Rio Puruz
Rua Rio Puruz
Rua Rio Puruz
Rua Rio Puruz
Rua Rio Puruz
Rua Barão de Grajaú
Rua Barão de Grajaú
Rua Barão de Grajaú
Rua Barão de Grajaú
Rua Barão de Grajaú
Rua Porto Nacional
Rua Demerval Lobão
Rua Demerval Lobão
Rua Demerval Lobão
Rua Demerval Lobão
Rua Guairaça
Rua Guairaça
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48
49
50
54
56
335
16,18-a
101
121-a
133
135-a
90
52
25
30
329
700
117-a
117
584
122
127
128
308
602
606
613
617
624
26
21
37
51
55
61
284
285
287
290
394
2
31
33
217
27 e 27-a
6
15

Fichas
Fichas Total de
técnicas
técnicas
fichas
após
até 2004 técnicas
2004
3
3
7
1
8
5
2
7
7
7
5
2
7
8
1
9
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
5
5
1
2
3
4
4
61
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Pontos
de
Regional
risco
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul
Sul

Localidade
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros
Três Carneiros

Rua
Rua Guairaça
Rua Guairaça
Rua Guairaça
Rua Guairaça
Rua Guairaça
Rua Guairaça
Rua Guairaça
Rua Guairaça
Rua Esperança do Oeste
Rua Esperança do Oeste
Rua Esperança do Oeste
Rua Esperança do Norte
Rua Esperança do Norte
Rua Esperança do Norte
Rua Esperança do Norte
Rua Esperança do Norte
Rua Esperança do Norte
Rua Esperança do Norte
Rua Brechin
Rua Brechin
Rua Brechin
Rua Brechin
Rua Brechin
Rua Brechin

Nº
21
22
31
35
70
82
211
245
76
77
145
4-a
4-b
19-a
29
37
42
265
19
21
35
61
200
301

Fichas
Fichas Total de
técnicas
técnicas
fichas
após
até 2004 técnicas
2004
3
3
3
1
4
1
2
3
6
3
9
3
3
6
4
4
6
1
7
3
2
5
4
4
4
2
6
5
2
7
3
3
3
3
6
6
4
2
6
4
1
5
5
3
8
3
1
4
3
3
5
3
8
3
3
6
3
3
6
5
5
5
3
8

Fonte: Fichas Técnicas de Engenharia

Avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas – Prefeitura de Recife
Auditoria Operacional - Processo TC n° 1002037-8.

62

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Coordenadoria de Controle Externo-CCE
Gerência de Avaliação de Programas e Órgãos Públicos – GEAP

REFERÊNCIAS

ALHEIROS, Margareth Mascarenhas. O Plano Municipal de Redução de Risco. In:
SANTOS, Celso. GALVÃO, Thiago (Orgs). Prevenção de Riscos de Deslizamentos em
Encostas: Guia para Elaboração de Políticas Municipais. Brasília: Ministério das
Cidades;Cities Alliance, 2006.
BRASIL. Ministério das Cidades/Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT – Mapeamento de
Riscos em Encostas e Margem de Rios/ Celso Santos Carvalho, Eduardo Soares de Macedo e
Agostinho Tadashi Ogura, organizadores – Brasília: Ministério das Cidades; Instituto de
Pesquisas Tecnológicas – IPT, 2007.
CASTRO, Antônio Luiz Coimbra de. Manual de Planejamento em Defesa Civil. Brasília:
Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Defesa Civil, 1999.

Avaliação das ações de prevenção de deslizamentos em encostas – Prefeitura de Recife
Auditoria Operacional - Processo TC n° 1002037-8.

63

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Coordenadoria de Controle Externo-CCE
Gerência de Avaliação de Programas e Órgãos Públicos – GEAP

GLOSSÁRIO

Área de Risco: Área passível de ser atingida por fenômenos ou processos naturais e/ou
induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a
danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais. Normalmente, no contexto das
cidades brasileiras, essas áreas correspondem a núcleos habitacionais de baixa renda
(assentamentos precários)
Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas
destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a
normalidade social.
Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um
ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos
econômicos e sociais.
Ameaça: estimativa de ocorrência e magnitude de um evento adverso, expresso em termos de
probabilidade estatística de concretização do evento e da provável magnitude de sua
manifestação.
Dano: a) medida que define a intensidade ou severidade da lesão resultante de um acidente ou
evento adverso; b) perda humana, material ou ambiental, física ou funcional, que pode
resultar, caso seja perdido o controle sobre o risco; c) intensidade das perdas humanas,
materiais ou ambientais, induzidas às pessoas, comunidades, instituições, instalações e/ou
ecossistemas, como consequência de um desastre.
Risco: Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou
acidente determinado se concretize, com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor e seus
efeitos.
Risco Muito Alto (R4): Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de
intervenção no Setor são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de
deslizamentos e erosão. As evidências de instabilidade são expressivas e estão presentes em
grande número ou magnitude. Processo de instabilização em avançado estágio de
desenvolvimento. É a condição mais crítica. Mantidas as condições existentes, é muito
provável a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e
prolongadas, no período de um ano.
Risco Alto (R3): Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de
intervenção no Setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de
deslizamentos e erosão. Observa-se a presença de significativas evidências de instabilidades.
Processo de instabilização em pleno desenvolvimento. Mantidas as condições existentes, é
possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e
prolongadas, no período de um ano.
Risco Médio (R2): Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de
intervenção no Setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de
deslizamentos e erosão. Observa-se a presença de algumas evidências de instabilidade.
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Processo de instabilização em estágio inicial de desenvolvimento. Mantidas as condições
existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios
de chuvas intensas e prolongadas, no período de um ano.
Risco Baixo (R1): Os condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes e a falta de
intervenção no Setor são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de
escorregamentos e erosão. Não se observa(m) evidência(s) de instabilidade ou processos de
instabilização de encostas. É a condição menos crítica. Mantidas as condições existentes, não
se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período de um ano.
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