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FONTES DOS DADOS

✓ Dados fornecidos pelos jurisdicionados através dos

Mapas de Obras das Prestações de Contas Anuais

2020;

✓ Dados dos diagnósticos anteriores até 2018;

✓ Dados do “Tome Conta”;

✓ Dados dos trabalhos realizados pelo corpo técnico

do TCE-PE, em 2020/2021.



RESULTADOS

Foram 1.754 contratos identificados inicialmente

como obras paralisadas/inacabadas ou com fortes

indícios de estagnação.



NOTA

Definições contidas na Resolução TC Nº 08/2014, que

estabelece a exigência da apresentação dos demonstrativos (mapas) de obras e serviços

de engenharia e dá outras providências

Obras paralisadas:

obra não concluída e paralisada, quando: há previsão de

reinício; e não houve distrato contratual.

Obras Inacabadas:

obra não concluída e paralisada, quando: não há previsão

de reinício; e já houve distrato ou o contrato esteja extinto.



EXEMPLOS DE

OBRAS DECLARADAMENTE 

PARALISADAS/INACABADAS



EXEMPLOS DE

OBRAS DECLARADAMENTE 

PARALISADAS/INACABADAS

Nota-se que as obras do exemplo do quadro anterior

foram declaradas pelos próprios gestores como paralisadas

ou inacabadas, cabendo, momentaneamente, ao TCE-PE

monitorar as ações presentes e futuras da gestão para

alcançar a conclusão das citadas obras, assim como

responsabilizar aqueles gestores que não regularizaram a

situação.



EXEMPLOS DE

FORTES INDÍCIOS DE OBRAS 

PARALISADAS/INACABADAS



No quadro anterior estão presentes exemplos de

obras em que o gestor as declarou em plena execução, ou

concluídas, mas foram identificados fortes indícios de que o

ritmo de execução seria tão lento que estariam, na verdade,

paralisadas ou inacabadas.

Indícios identificados através de 03 fatores:
1) Valores pagos durante o exercício de 2020 com percentual

menor que 15% do valor do contrato;

2) Saldo de contrato, após 2020, maior que 15% do valor do

contrato;

3) Data de início anterior a outubro de 2020, ou com conclusão

inicial prevista para até fevereiro de 2021;

Uma obra que paga menos de 15% do valor do

contrato durante um exercício inteiro, é o mesmo que dizer

que ela levará 6,7 anos para ser concluída.

FORTES INDÍCIOS DE OBRAS 

PARALISADAS/INACABADAS



EXEMPLOS DE

FORTES INDÍCIOS DE OBRAS PARALISADAS/INACABADAS
DE OUTROS EXERCÍCIOS, NÃO RELACIONADAS NO MAPA DE 2020

(441 OBRAS) 



Nesta seção, no quadro anterior, apresentam-se

exemplos de obras, de um total de 441, que foram

identificadas em exercícios anteriores como paralisadas ou

inacabadas e não constam no mapa de 2020, ou seja, foram

esquecidas pelos gestores.

EXEMPLOS DE

FORTES INDÍCIOS DE OBRAS PARALISADAS/INACABADAS
DE OUTROS EXERCÍCIOS, NÃO RELACIONADAS NO MAPA DE 2020

(441 OBRAS) 
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RESULTADOS ENCONTRADOS



O TCE-PE irá monitorar as ações presentes e futuras

da gestão para alcançar a conclusão das 1.754 obras

identificadas como paralisadas e inacabadas no trabalho

atual, assim como responsabilizará aqueles gestores que

não regularizarem ou que não demonstrarem estar agindo

para regularizar a situação.

Para tanto, serão enviados ofícios de solicitação de

informações complementares a cada gestor público em cujo

órgão foram identificadas obras com essas características.

PRÓXIMAS AÇÕES



PRÓXIMAS AÇÕES

1) Envio de ofícios de solicitação de informações complementares 

acerca das ações para mudança do quadro apresentado;

2) Análise das respostas às solicitações de informações;

3) Apresentação dos resultados;

4) Encaminhamentos para responsabilização de gestores 

inadimplentes.


